UCHWAŁA NR XI/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.,
poz.506 ze zm.1)) i art. 15 ust. 1 w związku z art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na Targowisku Miejskim „Mój
Rynek” przy ul. Łąkowej w Mroczy w wysokości 6,00 zł za prowadzenie handlu na jednym stanowisku.
2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnych upraw i hodowli
sprzedającego.
3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 2. 1. Pobór opłaty targowej określonej w § 1, odbywać się będzie w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Panią
Beatę Budnik i Pana Andrzeja Śledzik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie opłaty
targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1170) rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich
częściach.
Na podstawie art. 19 powyższej ustawy do kompetencji rady gminy należy określenie w drodze uchwały
zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej.
W 2019 roku zakończono budowę Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mroczy.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest w pełni zasadne.
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