UCHWAŁA NR XV/132/15
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1, art 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849, oraz z 2015r. poz.
528, poz. 774 i poz. 1777) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Miasta Chojnice.
§ 2. 1. Niniejsza uchwała:
1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3) określa zwolnienia z opłaty targowej;
4) zarzadza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Osoby inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.
§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za
korzystanie z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarzadcę placu targowego i niezależnie od
opłaty za zajęcie pasa drogowego.
§ 4. 1. Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta Chojnice określa załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Stawki, o których mowa w ust.1, nie mogą przekroczyć dziennie kwoty określonej w art. 19 pkt 1 lit.
a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6. 1. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania
sprzedaży na targowisku.
2. Opłatę targową należy uiścić do rąk inkasenta, w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego.
§ 7. Zwalnia się z opłaty targowej:
1) dokonujących sprzedaży na ul. 31 Stycznia na odcinku od Bramy Człuchowskiej do budynku nr 1,
w każdą niedzielę w godzinach od 8:00 do 13:00. Zwolnienie dotyczy osób fizycznych prowadzących
sprzedaż przedmiotów używanych (Pchli Targ). Zwolnienie nie dotyczy handlu w ramach prowadzenia
działalności gospodarczej;
2) sprzedaż prowadzoną podczas organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski
w Chojnicach kiermaszy:
a) wyroby własne dokonującego sprzedaży na kiermaszach - "Jarmark Świętojański", "Dni Chojnic",
b) ozdoby choinkowe, stroiki i wyroby własne dokonującego sprzedaży na kiermaszu - "Jarmark
Bożonarodzeniowy".
§ 8. Na placu targowym przy ul. Angowickiej wprowadza się opłatę w wysokości 50% obowiązującej
stawki w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa, czwartek.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
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§ 10. Traci moc Uchwała Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2011 r. Nr 166 poz. 3561 i Nr 170 poz. 3825).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski

Id: 09CDB1FA-7D4C-497B-9EAC-B2EC7B5A3320. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki dziennych opłat targowych, obowiązujących w mieście Chojnice

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza,
skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru,
itp.- od osoby oferującej do sprzedaży:
wyroby produkcji rolnej lub runa leśnego
pozostałych artykułów
Za miejsce, w którym prowadzona jest
sprzedaż – za 1 m 2 zajętej powierzchni,
mierzonej po obrysie straganu, stoiska, stołu,
regału lub wieszaka z zastrzeżeniem pkt
1 niniejszego załącznika
przy sprzedaży artykułów rolnych lub
płodów leśnych
przy sprzedaży pozostałych artykułów
w celu świadczenia usług
Za miejsce, w którym prowadzona jest
sprzedaż – za 1 m 2 zajętej powierzchni,
mierzonej po obrysie straganu, stoiska, stołu,
regału lub wieszaka z zastrzeżeniem pkt
1 niniejszego załącznika – na targowisku
przy ul. Młodzieżowej
Za zajęcie stołu zamontowanego na stałe za
1 mb
Przy sprzedaży
samochodów
motocykli, motorowerów, przyczep
rowerów

a)
b)
2.

a)
b)
c)
3.

4.
5.
a)
b)
c)

Jednostka

Stawka dzienna
w zł

od osoby
od osoby

1,20 zł
1,70 zł

za 1 m 2 zajętej powierzchni

1,70 zł

za 1 m 2 zajętej powierzchni
za 1 m 2 zajętej powierzchni

3,40 zł
3,40 zł

za 1 m 2 zajętej powierzchni

1,10 zł

za 1 mb

3,40 zł

od pojazdu
od pojazdu
od pojazdu

4,50 zł
3,40 zł
1,70 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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