
Uchwała Nr XIX/103/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 16 grudnia 2015 roku 

 
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1515) i art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jedn. Dz. U. z  2014 r. poz. 849 z późn. zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm., ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(j. t. z 2011 r. Nr 197 z późn. zmianami)  
 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo, od stanowisk 

wydzielonych dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, na których prowadzona jest sprzedaż detaliczna i 

hurtowa, w zależności od rodzaju stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, ziemi na powierzchni 

do 4 m.kw. - 5 zł.  

2) przy sprzedaży z ław i stołów, ziemi na powierzchni powyżej 4 m.kw. - 15 zł.  

3) przy sprzedaży z zadaszonego obiektu, samochodu dostawczego i ciężarowego, 

naczepy, przyczepy, platformy  lub innego środka transportowego – 20 zł.     

 

2. Zwalnia się z opłaty targowej: 

1) sprzedaż na jarmarkach i festynach promujących kulturę i twórców ludowych, 

w szczególności sprzedaż własnych prac artystycznych i rękodzieła ludowego 

oraz sprzedaż kwiatów ciętych, owoców i warzyw pochodzących z upraw 

własnych w ogrodach przydomowych,  

2) sprzedaż kwiatów, wieńców i zniczy oraz podobnych wyrobów na 

wyznaczonych stoiskach przyległych do cmentarzy. 

 

§ 2 

Opłata targowa jest opłatą dzienną. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 

dokonywana jest sprzedaż. 

 

§ 3 

1.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Pobór opłaty targowej wykonują osoby wyznaczone przez Wójta Gminy, po uprzednim 

zawarciu umowy cywilnoprawnej,  

3. Inkasent zobowiązany jest potwierdzenia wniesienia opłaty targowej poprzez wydanie 

wpłacającemu urzędowego pokwitowania pobranej opłaty – dowodu zapłaty stanowiącego 

druk ścisłego zarachowania.. 

4. Oplata targowa pobierana jest w godzinach zapewniających pobór należności od 

wszystkich handlujących. 

5. Pobrana przez inkasenta opłata targowa podlega odprowadzeniu na rachunek Gminy 

Kosakowo w okresach tygodniowych, w terminie do wtorku każdego tygodnia, za tydzień 

poprzedni. 

 

§ 4 

1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % pobranych i terminowo 

odprowadzonych kwot. 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1515/1
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§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 6 

Traci moc Uchwała Nr XX/40/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2008 roku 

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo z późn. zm. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2014 poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy może wprowadzić opłatę targową pobieraną od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami – zgodnie z ustawą - są wszelkie miejsca, w 

których jest prowadzona sprzedaż, poza sprzedażą dokonywaną w budynkach lub ich częściach. 

 

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie 

zmianie na następny rok podatkowy. Zmiana ta odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

W 2016 roku górna granica stawki opłaty targowej dziennie nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł. 

Niniejszą uchwałą ustalono, że wysokość opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo będzie zależna 

od formy prowadzenia sprzedaży na targowiskach, a stawki ustalono na poziomie od 5 zł. – 20 zł.  

 

Wpływy z opłaty targowej do budżetu będą w pierwszej kolejności służyły pokryciu kosztów 

sprzątania i wywozu odpadów z miejsc, gdzie prowadzony jest handel targowiskowy. 

 

Zmianie ulega także wysokość wynagrodzenia za inkaso, poprzez jego podwyższenie do wysokości 

20% pobranych kwot.   

 


