UCHWAŁA NR XIV/99/15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej
wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity), art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. opodatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 – tekst jednolity z późn. zm.)
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 - tekst
jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 2. 1. Opłata targowa naliczana będzie według następujących stawek dziennych:
1) za zajęcie do 1m2 powierzchni - 2,5 zł,
2) za zajęcie do 1,5m2 powierzchni - 5 zł,
3) za zajęcie do 3m2 powierzchni - 8 zł,
4) za każdy dodatkowo rozpoczęty 1m2 powyżej 3m2 powierzchni - 6 zł,
5) za stół straganowy zadaszony - 20 zł,
6) za 1/2 powierzchni stołu straganowego - 10 zł,
7) za zajęcie do 6m2 przed straganem w okresie od kwietnia do grudnia każdego roku - 4 zł,
8) za zajęcie do 6m2 powierzchni przed straganem w okresie styczeń, luty, marzec każdego roku - 1 zł,
9) za każdy dodatkowo rozpoczęty 1m2 powierzchni przed straganem powyżej 6m2 powierzchni zajmowanej
przed straganem - 1 zł,
10) za każdy rozpoczęty 1m2 przed pawilonem handlowym usytuowanym w zmodernizowanej części
targowiska - 1zł.
2. Opłaty targowe za prowadzenie sprzedaży w trakcie imprez okolicznościowych organizowanych na
terenie miasta Krosno Odrzańskie pobierane będą według następujących stawek dziennych:
1) za stoisko gastronomiczne bez alkoholu o powierzchni do 10m2 - 20 zł,
2) za stoisko gastronomiczne bez alkoholu o powierzchni od 10m2 do 50m2 - 60 zł,
3) za stoisko gastronomiczne bez alkoholu o powierzchni powyżej 50m2 - 80 zł,
4) za stoisko gastronomiczne z alkoholem o powierzchni do 10m2 - 60 zł,
5) za stoisko gastronomiczne z alkoholem o powierzchni od 10m2 do 50m2 - 80 zł,
6) za stoisko gastronomiczne z alkoholem o powierzchni powyżej 50m2 - 120 zł,
7) za stoisko z urządzeniami zabawowymi o powierzchni do 10m2 - 20 zł,
8) za stoisko z urządzeniami zabawowymi o powierzchni od 10m2 do 50m2 - 40 zł,
9) za stoisko z urządzeniami zabawowymi o powierzchni powyżej 50m2 - 50 zł,
10) za inny rodzaj sprzedaży nie wymieniony w pkt 7-10 - 20 zł.
3. Opłaty targowe, o których mowa w ust. 2 ulegają podwyższeniu o 150% w przypadku organizacji
obchodów Dni Krosna Odrzańskiego.
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4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną w trakcie imprez okolicznościowych w związku
z działalnością statutową jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie, instytucji kultury, organizacji
społecznych, oświatowych oraz charytatywnych.
§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio w dniu sprzedaży.
2. Opłata targowa pobierana jest w formie inkasa.
3. Na inkasentów opłaty targowej na terenie sołectw wyznacza się osoby wymienione w załączniku
do uchwały.
4. Na inkasenta opłaty targowej na terenie miasta wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim.
5. Poboru opłaty targowej dokonuje się na drukach ścisłego zarachowania z tym, że na terenie sołectw
- na kwitariuszu przychodowym natomiast na terenie miasta - na biletach opłaty targowej. Wzór biletów
opłaty targowej oraz procedurę ich rozliczania określa Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
6. Inkasenci wymienieni w ust. 3 i 4 są odpowiedzialni za prawidłowe pobieranie opłaty i przekazywanie
jej najpóźniej w terminie 7 dni od daty pobrania opłaty do kasy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na
rachunek bankowy Gminy.
§ 4. Za pobór opłaty targowej określonej niniejszą uchwałą przyznaje się inkasentom wynagrodzenie
w wysokości:
1) osobom, o których mowa w § 2 ust. 3 - 10% zainkasowanej opłaty,
2) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim - 15% zainkasowanej opłaty.
§ 5. Z dniem 31.12. 2015 r. traci moc uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia
1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego z 2015 r. pozycja 1203).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Radosław Sujak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/99/15
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 30 listopada 2015 r.

Lp.
1.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko inkasenta

2.

3.

Bielów

Mirosław Szkudlarek

2.

Brzózka

Danuta Korona

3.

Chojna

Monika Kamienik - Gamrat

4.

Chyże

Wioletta Mateuszów

5.

Czarnowo

Krzysztof Grzelak

6.

Czetowice

Andrzej Dogoda

7.

Gostchorze

Ewa Klepczyńska

8.

Kamień

Małgorzata Ćwirko

9.

Łochowice

Mirosław Szwed

10.

Marcinowice

Dawid Wiewiórowski

11.

Nowy Raduszec

Adam Pacer

12.

Osiecznica

Leszek Fijałkowski

13.

Radnica

Marian Kopczyński

14.

Retno

Karolina Tararako

15.

Sarbia

Dawid Zygmuntowski

16.

Stary Raduszec

Grażyna Myśliwiec

17.

Strumienno

Ewa Kobita

18.

Szklarka Radnicka

Marta Małysz

19.

Wężyska

Kazimierz Kasowski

1.
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