
Projekt

Uchwała N r ...... / ........ /2022
Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia......................... ........... 2022 r.

w sprawie opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 19 pkt 1 lit. a oraz art. 19 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1170 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. z 2021 r. 
poz. 724), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Ustronie Morskie'.
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.

§ 2. Na terenie Gminy Ustronie Morskie wprowadza się dzienne stawki opłaty targowej 
pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach 
w wysokości:

1) we wszystkich miejscach przy sprzedaży obnośnej oraz na stoiskach handlowych 
o metrażu do 3 m '30 zł;
2) na stoiskach handlowych o metrażu powyżej 3 m2 do 6 m2'45 zł;
3) na stoiskach handlowych o metrażu powyżej 6 m do 10 m '65 zł, a za każdy następny 
metr kwadratowy stoiska powyżej 10 m '6 zł;
4) na stoisku handlowym o metrażu powyżej 100 m2"610 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty 
targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. W okresie od 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 września do 31 grudnia pobiera się opłatę 
targową w wysokości 50 % stawek określonych w § 2.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom:

• Monice Nalazek



• Robertowi Mazur
3. Ustała się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej 
w wysokości 8 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Wynagrodzenie inkasenta wypłacane będzie ostatniego dnia każdego miesiąca według 
pobranych kwot opłaty targowej do dnia 25 każdego miesiąca.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLVIII/378/2022 
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty targowej 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2247 ).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



UZASADNIENIE
W dniu 06.05.2022 r. Pan Mateusz Andrzejewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji 
inkasenta opłaty targowej z dniem 15.05.2022 r.
Wobec powyższego zaistniała konieczność aktualizacji uchwały w sprawie poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa.
Niniejsza uchwała określa inkasentów opłaty targowej, wysokość wynagrodzenia (bez 
zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały), oraz zasady poboru opłaty targowej (również 
bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały).


