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UCHWAŁA NR XIV/88/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.; z 2015 r. poz. 528, poz.
699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
§ 2. 1. Ustala się na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie dzienne stawki opłaty targowej:
1) przy sprzedaży z pojazdów wielośladowych:
a) przy ładowności do 1,5 tony - 20 zł,
b) przy ładowności powyżej 1,5 tony - 30 zł,
c) z samochodu osobowego - 15 zł,
2) przy sprzedaży z wozu konnego lub dwukółki - 8 zł,
3) przy sprzedaży z przyczepy:
a) o ładowności do 0,5 tony - 10 zł,
b) o ładowności powyżej 0,5 tony - 14 zł,
4) przy sprzedaży na terenie wiaty targowej z oznaczonej części straganu, lady, stołu:
a) w dni targowe - 9 zł,
b) w pozostałe dni - 5 zł,
5) przy sprzedaży z oznaczonego sektora - 8 zł, z oznaczonego sektora narożnego - 4 zł,
6) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka, skrzynki lub innego pojemnika - 4 zł,
7) przy sprzedaży jaj z kosza, wiadra, wózka, skrzynki lub innego pojemnika - 2,50 zł.
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży zastosowanie ma więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się jedną - wyższą stawkę.
3. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży, z chwilą przystąpienia do wykonywania
sprzedaży bądź zajęcia stoiska lub miejsca w celu prowadzenia sprzedaży.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Urzędowi Miejskiemu w Nowym Mieście Lubawskim. Opłata
targowa płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim lub na właściwy rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego. Pobór opłaty następuje za pokwitowaniem opatrzonym pieczęcią Urzędu
Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 5. Tracą moc uchwały:
1) Nr XLI/206/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad
ustalania opłaty targowej,
2) Nr L/244/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XLI/206/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie
zasad ustalania opłaty targowej.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja

