
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, 
poz. 1571), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018r. poz. 2244) oraz 
art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/145/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 listopada 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4897) 
§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują 
sprzedaży w tymczasowych obiektach budowlanych za każdy rozpoczęty 1 m2 

wykorzystanej powierzchni pod obiekt oraz tzw. wystawkę wynosi:
1) w strefie nadmorskiej rozpoczynającej się od nadbrzeża portowego ograniczonej 

od południa ulicami: Towarowa, Zdrojowa, Kasprowicza, Fredry, IV Dywizji Wojska 
Polskiego, Wschodnia do linii brzegowej Morza Bałtyckiego:

a) od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. - 0,50 zł
b) od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. - 1,00 zł,
c) od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. - 0,50 zł;

2) na pozostałym obszarze miasta - 0,05 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Na sesji Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 25 marca 2020 r. została podjęta uchwała
Nr XX/302/20 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez
Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w zakresie skrócenia okresu
obowiązywania zwiększonej stawki opłaty targowej w strefie nadmorskiej, obejmującego
aktualnie miesiące od maja do października. Petycja została uwzględniona.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg przychyliła się do propozycji
Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w zakresie skrócenia okresu
obowiązywania zwiększonej stawki opłaty targowej w strefie nadmorskiej.
W obowiązującej uchwale dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży w tymczasowych obiektach
budowlanych, za każdy rozpoczęty 1 m2 wykorzystanej powierzchni pod obiekt oraz tzw.
wystawkę, w strefie nadmorskiej rozpoczynającej się od nadbrzeża portowego
ograniczonej od południa ulicami: Towarowa, Zdrojowa, Kasprowicza, Fredry, IV Dywizji
Wojska Polskiego, Wschodnia do linii brzegowej Morza Bałtyckiego wynosi:

a) w miesiącach od 1 maja do 31 października – 1,00 zł,

b) w miesiącach od 1 listopada do 30 kwietnia – 0,50 zł.

Uwzględniając obecną sytuację gospodarczą w mieście, w szczególności negatywne
skutki jakie doświadczają przedsiębiorcy, wynikające z nałożonych ograniczeń
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, proponuje się w 2020 roku
skrócenie okresu obowiązywania zwiększonej stawki opłaty targowej w strefie
nadmorskiej do miesięcy lipiec – sierpień. Tym samym stawki kształtowałyby się
następująco:

a) od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – 0,50 zł,

b) od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – 1,00 zł,

c) od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 0,50 zł.

Projekt uchwały uwzględnia tylko 2020 rok. Kompleksowa analiza stawek opłaty
targowej powinna zostać przeprowadzona na etapie planowania budżetu na 2021 rok.
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