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UCHWAŁA NR XLVI/413/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2021r., poz. 1372) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych[1] (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto opłatę targową i ustala się dzienne stawki opłaty
targowej.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach miejskich:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów,
przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni w wysokości –
7,40 zł.
§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy osiedlu Kopernika (ZIELENIAK):
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów,
przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni w wysokości –
7,40 zł.
§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy
ul. Wandy i ul. Piaskowej:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów,
przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni w wysokości –
7,40 zł.
§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wymienionych w § 2 – 4, ustala się dzienną opłatę targową:
1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów,
przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni w wysokości –
15,90 zł.
§ 6. 1. W przypadku określonym w § 2 – 5 opłata pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży.
2. Wysokość dziennych stawek opłat targowych określonych w § 2 – 5 nie może przekroczyć górnej
granicy stawki ogłaszanej na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach
lokalnych, tj. 852,75 zł.
§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się inkasentów, w osobach:
1) Robert Grygier;
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2) Bartłomiej Wierzbicki.
3. Inkasent za swoje usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowanych
wpływów.
§ 8. Traci moc uchwała nr XVII/141//19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 października 2019r.
w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lubus. 2019.2762) oraz
uchwała nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lubus. 2020.2072).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli
Andrzej Petreczko

[1]

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

