
- projekt -   

UCHWAŁA NR ……/……./2019 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 dnia ……………… 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty 

targowej oraz ustalenia wysokości i sposobu opłaty targowej 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. z 2019 r., poz. 1170) w związku                                      

z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.  w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 738) uchwala                  

się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2015 r.               

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości     

i sposobu opłaty targowej § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości ……… zł, z zastrzeżeniem        

ust. 2.                                            

          2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, 

skrzynki w wysokości ……… zł”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                       Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

         Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991              

r.    o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. z 2019 r., poz. 1170) . W projekcie przedkładanej 

uchwały proponuje się ustalenie nowych stawek opłaty targowej, które zgodnie                                  

z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku  w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 stawka opłaty targowej nie może 

przekroczyć 792,21 zł dziennie. 

 Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne. 


