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UCHWAŁA NR XIX/91/15
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Choczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy
Choczewo.
§ 2. Wysokość stawek dziennych opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach:
1. za sprzedaż z przyczepy gastronomicznej, samochodów, kontenerów i innych lokalizacji tymczasowych
w wysokości 30,00 zł,
2. za sprzedaż niewymienioną w pkt 1, w tym: ze stołu, namiotu, stojaków, z ręki w wysokości 25,00 zł.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne oraz osoby
prawne, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź samoistnymi posiadaczami nieruchomości,
na których prowadzony jest handel. np.: osoby kierujące targowiskami, pensjonatami, domami wczasowymi,
wypoczynkowymi, kempingami, polami biwakowymi itp.
3. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się także:
1) Sołtysów Sołectwa: Borkowo, Ciekocino, Choczewo, Choczewko, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo,
Kopalino, Łętowo, Sasino, Słajkowo, Słajszewo, Starbienino, Zwartówko,
2) Urząd Gminy Choczewo poprzez zatrudnione w tym celu osoby.
§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty opłaty targowej,
płatne po przedłożeniu rozliczenia.
2. Inkasenci wpłacają na konto Urzędu Gminy Choczewo kwotę pobranej opłaty targowej najpóźniej dnia
następnego, po dniu pobrania opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Gminy Choczewo z dnia 13 listopada
2013 r. Nr XLII/262/13 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości
stawek opłaty targowej na terenie gminy Choczewo.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bronisław Nowak

