UCHWAŁA NR XIV/148/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.1))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żninie:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso;
5) wprowadza zwolnienia od opłaty targowej.
§ 2. Na terenie Gminy Żnin wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku zlokalizowanym
na Placu Zamkowym w Żninie oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Żnin, gdzie prowadzony jest
handel w wysokości:
1) dla handlu obnośnego - 8,00 zł;
2) dla pozostałego handlu, w tym handlu obwoźnego:
a) w dniach od 1 stycznia do 31 marca w kwocie 11,00 zł,
b) w dniach od 1 kwietnia do 31 grudnia w kwocie 22,00 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Na żądanie inkasenta
należy niezwłocznie uiścić opłatę z tytułu opłaty targowej do rąk inkasenta bądź okazać dowód jej zapłaty na
rachunek budżetu Gminy Żnin na dany dzień.
§ 6. Opłatę targową określoną w § 3 pobiera się od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.
§ 7. Targowiskami, o których mowa w § 6, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
§ 8. Przez stanowisko handlowe na targowisku zlokalizowanym na Placu Zamkowym w Żninie rozumie się,
zgodnie z Regulaminem targowiska miejskiego na Palcu Zamkowym w Żninie, stanowiącym załącznik do
Uchwały nr XXXVI/375/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 czerwca 2006 roku, oznakowane miejsce
wyznaczone liniami poziomymi określone w planie targowiska.
§ 9. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywaną podczas trwania niżej wymienionych imprez, dla
handlu obnośnego i pozostałego handlu, w tym handlu obwoźnego prowadzonego na targowiskach, na obszarach
wskazanych jako miejsce organizacji imprez na terenie Gminy Żnin:
1) targów i wystaw rolnych;
2) zawodów sportowych na akwenach wodnych;
3) imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz z zakresu kultywowania tradycji narodowych,
regionalnych i lokalnych.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774.
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§ 10. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za
korzystanie z targowisk i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa drogowego.
§ 11. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "PGM" spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie.
3. Terminem płatności dla inkasenta jest ostatni dzień roboczy tygodnia za który należność została pobrana.
Inkasent dokonuje wpłaty pobranej opłaty targowej na właściwy rachunek budżetu Gminy Żnin.
4. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych opłat w wysokości 10%
od zainkasowanej opłaty.
5. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty dowodem zapłaty,
który jest drukiem ścisłego zarachowania.
6. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczania opłat, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano zainkasowania należnych opłat.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
§ 13. Traci moc uchwała Nr X/120/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 15 grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003 r. Nr 164,
poz. 2276).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Koziełek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 849 ze zm.) 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. Zgodnie z art. 19 ust. 1 rada gminy określa zasady ustalania i
poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek, zaś zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu rada gminy może
zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W związku ze zmianą brzmienia art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
powierzeniem zadań związanych z prowadzeniem targowiska Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej
„PGM" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie i wyznaczeniem tejże Spółki jako
inkasenta opłaty targowej, przyjęcie przedmiotowej uchwały uznano za uzasadnione.
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