
- projekt -   

UCHWAŁA NR ……/……./2022 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 dnia ……………… 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia 

wysokości i sposobu poboru 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. z 2019 r., poz. 1170  

ze zm.), art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Gołdap opłatę targową. 

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 21,00 zł, z zastrzeżeniem  

             ust. 2. 

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

              skrzynki w wysokości 5,00 zł. 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym prowadzona jest sprzedaż.  

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na targowisku miejskim. Inkasentem 

opłaty targowej jest Urząd Miejski w Gołdapi. 

§ 5. Opłatę targową od handlu prowadzonego w innym miejscach niż określone w § 4 wnosi 

dokonujący sprzedaży bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego  w Gołdapi.  

§ 6. Dla inkasenta ustala się wynagrodzenie w wysokości 1% pobranych i terminowo 

odprowadzonych kwot. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2015 

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

wysokości i sposobu opłaty targowej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                    Wojciech Hołdyński 

 



UZASADNIENIE 

        Podstawowym aktem prawnym określającym charakter i zasady poboru opłaty targowej 

jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1170 ze zm.). W projekcie przedkładanej uchwały proponuje się zmianę inkasenta 

poboru opłaty targowej.  

Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

 

 


