Uchwała Nr XXVI/235/04
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 19 pkt. 1
lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zmiany: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291), uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się stawki dzienne opłaty targowej na targowisku pomiędzy ul. A. Mickiewicza a
ul. Osiedlową w następujących wysokościach:
1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy:
* artykuły spożywcze 20,00 zł,
* artykuły przemysłowe 27,60 zł.
2. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub przyczepy:
* artykuły spożywcze 11,50 zł,
* artykuły przemysłowe 20,00 zł,
* kwiaty szklarniowe 16,10 zł.
3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego (lub przyczepki dwukołowej):
* artykuły spożywcze 9,10 zł,
* artykuły przemysłowe 16,10 zł,
* kwiaty szklarniowe 13,70 zł.
4. Przy sprzedaży na straganie (od 1 handlującego):
* artykuły spożywcze 7,40 zł,
* artykuły przemysłowe 11,50 zł,
* książki 7,40 zł,
* wyroby tytoniowe 11,50 zł,
* kwiaty szklarniowe 9,10 zł,
* kwiaty ogrodowe, rozsady, flance, nasiona 2,60 zł.
5. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra:
* artykuły spożywcze 1,10 zł,
* artykuły przemysłowe 3,40 zł,
* kwiaty ogrodowe, rozsady, flance, nasiona 1,10 zł.
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6. Przy sprzedaży z ziemi:
* artykuły spożywcze - za każdy zajęty 1m2 powierzchni 2,30 zł,
2
* artykuły przemysłowe - za każdy zajęty 1m powierzchni 5,20 zł,
* przed straganami typu "Szczęka" i pawilonami - za każdy zajęty 1m2 powierzchni 2,10 zł,
* kwiaty ogrodowe, rozsady, flance, nasiona
- za każdy zajęty 1m2 powierzchni 1,50 zł,
7. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów przemysłowych, spożywczych i innych,
opłatę targową należy uiścić wg najwyższej stawki dla tych artykułów.
8. W okresie od 1 stycznia do 31 marca opłata targowa wynosi 50% stawek określonych
w pkt. od 1 do 7 niniejszego paragrafu.
§2
Ustala się stawki dzienne opłaty targowej w miejscach sprzedaży okolicznościowej oraz
sprzedaży sezonowej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą poza terenem targowiska
określonego w § 1 w następujących wysokościach:
1. Przy sprzedaży choinek w okresie świątecznym tj. od 03 grudnia danego roku
do 06 stycznia roku następnego
- za każdy zajęty 1m2 powierzchni 6,20 zł
2. Przy sprzedaży zniczy, kwiatów itd. przed wejściami na cmentarze
- za każdy zajęty 1m2 powierzchni 6,20 zł
3. Przy sprzedaży w czasie festynów, kiermaszy, giełd itp. (od 1 handlującego):
* art. spożywcze 8,90 zł
* art. przemysłowe 13,80 zł
* art. pozostałe 9,20 zł
4. Przy sprzedaży w trakcie trwania Przystanku Woodstock oraz pięć
dni przed jego rozpoczęciem i trzy dni po jego zakończeniu:
* do 5 m2 zajmowanej powierzchni
20,00 zł,
2
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* za każdy następny m powierzchni powyżej 5 m
4,00 zł,
5. Przy sprzedaży obrazów, rzeźb, drobnych pamiątek itp.
(od 1 handlującego)
8,90 zł
6. Przy sprzedaży okularów słonecznych w okresie maj-październik
(za jeden stojak)
6,00 zł
7. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów przemysłowych, spożywczych i innych,
opłatę targową należy uiścić wg najwyższej stawki dla tych artykułów.
§3
Dzienna opłata targowa płatna jest w dniu prowadzenia handlu.
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§4
1.
2.
3.
4.

Opłata targowa pobierana jest w formie inkasa.
Pobór opłaty powierza się inkasentowi Czesławie Kurek.
Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 10% pobranej opłaty.
Pobór opłaty targowej dokonuje się na blankietach wydanych przez Urząd Miasta
stanowiących druk ścisłego zarachowania.
§5

Zawiadomienie o wysokości opłaty targowej należy wywiesić na widocznym miejscu na
targowisku.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§7
Uchyla się Uchwałę Nr XIV/127/03 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia
2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz Uchwałę
Nr XXI/185/04 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2004 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/127/03 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia
2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2005
roku.
Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Jasińska

