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UCHWAŁA NR XVIII/170/2020
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. poz. 673) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasta Brodnicy opłatę targową.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) od każdej sztuki wystawionej do sprzedaży:
a) za konie i bydło 13,00 zł,
b) za jałowiznę do 6 m-cy, oraz źrebięta 9,00 zł,
c) za prosięta do 6 m-cy - 1 para 4,00 zł,
d) za trzodę chlewną 11,00 zł;
2) przy sprzedaży z samochodu lub przyczepy:
a) z samochodu osobowego 16,00 zł,
b) z samochodu z przyczepą do 1 t ładowności 20,00 zł,
c) z samochodu z przyczepą powyżej 1 t ładowności 27,00 zł;
3) przy sprzedaży z wozu konnego 7,00 zł;
4) przy sprzedaży z ławy sprzedażowej 16,00 zł;
5) przy sprzedaży z wózka ręcznego 13,00 zł;
6) przy sprzedaży z ziemi, ze stołów rozkładanych, łóżek polowych oraz powierzchni dodatkowych przy
ławach sprzedażowych od 1 m2 powierzchni 10,00 zł;
7) przy sprzedaży z ziemi warzyw, kwiatów, jagód, nabiału, jaj do 1 m2 powierzchni 1,00 zł.
§ 3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 823,11 zł dziennie.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
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2. Inkasentem opłaty targowej jest osoba prawna - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Brodnicy przy ul. Gajdy 13.
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla inkasenta targowisk w wysokości 0,5% od pobranej opłaty
targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie opłaty targowej(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 5058).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
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