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UCHWAŁA NR XV/125/15
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515 j. t. z późn. zm.1) oraz art. 15 ust. 1, 19 pkt 1 lit. „a” oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849 j.t. z późn. zm.2) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Międzyrzeczu;
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa interesantów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Międzyrzecz wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Dzienna stawka opłaty targowej na terenie Gminy Międzyrzecz wynosi:
1) Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy, przyczepki, wozu konnego:
a) produktów rolnych nieprzetworzonych sprzedawanych przez rolników oraz kwiatów ciętych, doniczkowych, drzewek, krzewów – 5,60zł,
b) pozostałych towarów z samochodów do 3,5 t – 17,30zł,
c) pozostałych towarów z samochodów powyżej 3,5 t – 42,30zł;
2) Za zajęcie powierzchni gruntu do 6,00 m2 (handel z ziemi) na sprzedaż produktów rolnych nieprzetworzonych sprzedawanych przez rolników oraz kwiatów ciętych, doniczkowych, drzewek, krzewów – 5,60zł;
3) Za zajęcie 1,00 m2 powierzchni gruntu (handel na ziemi) – 10,70zł;
4) Za prowadzenie handlu z ręki, koszów itp. – 2,00zł;
5) Przy sprzedaży z oznaczonego stołu pod zadaszeniem:
a
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za zajęcie 1 stołu małego*
za zajęcie 1/2 stołu małego
za zajęcie 1 stołu średniego**
za zajęcie 1/2 stołu średniego
za zajęcie 1 stołu dużego***
za zajęcie 1/2 stołu dużego
za zajęcie 2 stołów małych
za zajęcie 2 stołów średnich

11,20 zł
6,10 zł
18,40 zł
10,20 zł
24,50 zł
12,20 zł
28,60 zł
40,10 zł
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za zajęcie 2 stołów dużych
za zajęcie 3 stołów małych
za zajęcie 3 stołów średnich
za zajęcie 3 stołów dużych
za zajęcie 4 stołów małych
za zajęcie 4 stołów średnich
za zajęcie 4 stołów dużych

55,10 zł
49,00 zł
61,20 zł
74,50 zł
71,40 zł
106,00 zł
139,70 zł

* - za stół mały przyjmuje się stół o powierzchni od 1,00m2 do 1,40m2
** - za stół średni przyjmuje się stół o powierzchni od 1,41m2 do 1,70m2
*** - za stół duży przyjmuje się stół o powierzchni od 2,15m2 do 2,70m2

§ 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. Opłata jest płatna,
bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz, z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Katarzynie Szabat i Annie Kuźma.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości
10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XI/112/03 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzania poboru opłat
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2003r., Nr 100, poz. 1483 zm. z 2008r., Nr 127, poz. 1902, z 2010r., Nr 96, poz. 1405,
z 2014r., poz. 1117).
§ 9. 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześnie jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Maria Kijak
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2015.1045
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2015.528, Dz.U. 2015.699, Dz.U. 2015.774, Dz.U. 2015.1045,
Dz.U. 2015.1283, Dz.U. 2015.1777, M.P. 2015.735, M.P. 2015.912, M.P. 2015.1029.

