Uchwała Nr L/569/14
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz
art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 849)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawkę dziennej opłaty targowej w wysokości 2,70 zł za każdy w tym celu
zajmowany m2 i niepełny m2 , z tytułu sprzedaży na targowiskach miejskich:
1) targowisko „Turzynek” przy ulicy Zielona Droga, położone w obrębie nr 8 na działce nr 14
i części działki nr 15, na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały oznaczone kolorem
żółtym;
2) targowisko „Mój Rynek” przy ulicy Zielona Droga, położone w obrębie nr 8 na działce
nr 19/8, na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały oznaczone kolorem niebieskim;
3) targowisko przy ul. Jana Matejki, położone w obrębie nr 6 na części działki nr 99/1, na
mapie stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały oznaczone kolorem zielonym.
§ 2.
Ustala się stawkę opłaty targowej przy sprzedaży prowadzonej poza targowiskami, o których
mowa w § 1 w wysokości 25,00 zł dziennie za każdy w tym celu zajmowany m2
i niepełny m2.
§ 3.
Zwalnia się od opłaty targowej podmioty świadczące usługi handlowo-gastronomiczne
podczas:
1) festynów organizowanych przez jednostki pomocnicze Gminy Goleniów, jednostki
organizacyjne Gminy Goleniów oraz Goleniowski Dom Kultury;
2) imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem lub współorganizatorem jest
Gmina Goleniów.
§ 4.
1. Obowiązek dokonania opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania
sprzedaży.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie opłaty targowej.
§ 7.
Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie
wcześniej jednak niż 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Czesław Majdak

Opracowała: Grażyna Mizgała

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 pkt 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze
uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty
targowej. Obecnie proponowana regulacja w zakresie zróżnicowania stawek ma na celu
uporządkowanie sprzedaży na terenie miasta oraz zapewnić jej bezpieczeństwo i higienę.
Stawka opłaty 2,70 zł/m2 mająca obowiązywać na terenie targowisk miejskich skłaniać ma do
prowadzenia sprzedaży w miejscach do tego przeznaczonych i przygotowanych.
Nadto proponuje się objąć zwolnieniem od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną w czasie
imprez z uczestnictwem Gminy Goleniów.

