
UCHWAŁA NR XVIII/166/16
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie  wprowadzenia, ustalenia wysokości  stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia 
inkasenta i wysokości  wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Chełmża.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269 i 1923 oraz z 2016 r. 
poz. 195, 615) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Chełmża.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej przy sprzedaży:

1) z wózka ręcznego, z roweru, z ręki, z kosza, wiadra lub innego pojemnika - 6 zł;

2) z samochodu osobowego, ciągnika bez przyczepy, straganu lub ławy – 16 zł;

3) z samochodu dostawczego, z przyczepy i naczepy– 24 zł;

4) z samochodu ciężarowego i ciągnika z przyczepą – 27 zł;

5) w innej niż wymienione w pkt 1 - 4 – 27 zł.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Grzegorza Stramka.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25 % zainkasowanej opłaty.

4. Inkasent dokonuje poboru opłaty targowej w gotówce w formie inkasa.

5. Na potwierdzenie przyjętych wpłat inkasent wydaje pokwitowanie – dowód wpłaty w formie blankietów 
wydanych przez Urząd Gminy Chełmża, stanowiących druki ścisłego zarachowania.

6. Pobrane opłaty przekazywane są w okresach tygodniowych na rachunek budżetu gminy.

7. Wynagrodzenie inkasentowi będzie wypłacane nie częściej niż dwa razy w roku.

§ 4. Kontroli poboru opłat dokonuje inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy  
Chełmża.

§ 5. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas:

1) festynów (zabaw na wolnym powietrzu związanych z obchodzoną uroczystością czy wydarzeniem) 
organizowanych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, parafie, jednostki organizacyjne gminy;

2) imprez artystycznych, sportowych, kulturalnych, kiermaszów;

3) imprez o charakterze promocyjnym których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Chełmża;

4) imprez organizowanych w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

5) imprez wystawienniczych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVII/315/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy Chełmża (Dz.Urz. Woj. 
Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 1, poz. 9).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 2016 r. obowiązek
ponoszenia opłaty targowej z tytułu dokonywanej sprzedaży na targowiskach na terenie gminy nie
ma charakteru ustawowego lecz jest zależny od woli rady gminy, która decyduje o jej
wprowadzeniu. Określona przez Ministra Finansów na 2016 r dzienna stawka opłaty targowej nie
może przekroczyć 758,47 zł.
Rada Gminy Chełmża postanowiła utrzymać dotychczasowy obowiązek ponoszenia opłaty
targowej, podejmując uchwałę o jej wprowadzeniu i jednoczesnym wprowadzeniu zwolnień.
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