
UCHWAŁA NR LIV/515/2014
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014r., poz. 718), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą określa się:

1) wysokość stawki dziennej opłaty targowej,

2) zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zasady poboru opłaty targowej w drodze inkasa, inkasentów, terminy płatności dla inkasentów  oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta Sławkowa dla 
wszystkich miejsc, w których prowadzony jest handel:

1) od dokonujących sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep i platform:

a) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności do 1,5 tony – 14,00 zł

b) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności od 1,5 tony do 5 ton – 28,00 zł

c) z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności powyżej 5 ton – 45,00 zł.

2) od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni od 1 m² - 5,00 zł.

3) od dokonujących sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzyni, wiadra, roweru, motoroweru i innych 
jednośladów – 4,50 zł.

§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się od dokonujących sprzedaży na targowiskach
w Sławkowie, w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.

2. Za targowisko uznaje się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel
w szczególności z ręki, koszów, stolików, stoisk, pojazdów samochodowych, przyczep.

3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

4. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej przez handlującego powstaje z chwilą wystawienia i zaoferowania 
towaru do sprzedaży.

5. Opłata targowa pobierana jest za dzień wykonywania czynności handlowych, niezależnie od faktycznego 
czasu trwania tych czynności.

6. Należności z tytułu opłaty nie można pobierać w ratach.

§ 4. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

§ 5. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują:

1) Pani Mariola Górka,

2) Pani Jolanta Stach.

§ 6. 1. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.
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2. Poboru opłaty targowej inkasent dokonuje na podstawie kwitariusza przychodowego stanowiącego druk 
ścisłego zarachowania.

3. Inkasent, zobowiązany jest wydać stosowne pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej na blankiecie – druku 
ścisłego zarachowania.

4. Kwitariusze przychodowe do poboru opłaty targowej inkasent pobiera
w kasie Urzędu Miasta Sławkowa, za potwierdzeniem odbioru.

5. Druk ścisłego zarachowania (kwitariusz przychodowy) jest opatrzony pieczęcią „Urząd Miasta, ul. Rynek 1, 
41-260 Sławków”.

6. Wraz z wpłatą pobranej opłaty targowej inkasent jest zobowiązany do rozliczenia kwitariusza, w terminie 
określonym w §7 pkt 2.

7. Inkasenci składają Burmistrzowi Miasta, w terminie do 5 dni od dokonania poboru opłaty targowej, 
zestawienie zainkasowanych kwot.

8. Formę zestawienia określa załącznik nr 1.

§ 7. Inkasent zobowiązuje się do osobistego świadczenia czynności:

1. Poboru opłaty targowej, zgodnie z obowiązującymi stawkami opłaty targowej określonymi dla miasta 
Sławkowa.

2. Wpłaty pobranych kwot z tytułu opłaty targowej do kasy Urzędu Miasta w terminie do 5 dni od dokonania 
poboru opłaty; w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy (święto) wpłaty należy dokonać w dniu następnym.

3. Inkasent nie może powierzyć wykonania czynności poboru opłaty targowej osobie trzeciej.

§ 8. 1. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% od pobranej i wpłaconej na rzecz budżetu 
gminy opłaty targowej.

2. Wynagrodzenie do wypłaty będzie pomniejszane o podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§ 9. 1. Nadzór nad prawidłowym poborem opłaty targowej sprawuje Burmistrz Miasta Sławkowa bądź osoba 
przez niego upoważniona.

2. Burmistrz Miasta Sławkowa lub osoby upoważnione są obowiązane do  przeprowadzania kontroli 
prawidłowości poboru opłaty targowej.

3. Dokumentem przeprowadzonej kontroli jest protokół podpisany przez obie strony.

4. Inkasentowi przysługuje prawo złożenia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień
w związku z przeprowadzoną kontrolą, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu czynności poboru opłaty targowej przez 
inkasenta:

1) nie rozliczenia się z opłaty targowej i pobranych kwitariuszy przez co najmniej dwa okresy rozliczeniowe,

2) dopuszczenia się istotnych naruszeń, w tym nieprawidłowości w zakresie poboru opłaty targowej wypłata 
należnego wynagrodzenia zostaje wstrzymana, do czasu usunięcia uchybień, w terminie 7 dni od dnia ich 
stwierdzenia.

2. W przypadku nie usunięcia przez inkasenta uchybień, o których mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2
w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Sławkowie, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany inkasenta oraz podejmuje działania 
zmierzające do rozliczenia inkasenta.

§ 11. Inkasent, który nie wykonał obowiązków określonych w § 7 pkt 2, odpowiada całym swoim majątkiem za 
pobraną, a nie wpłaconą do kasy Urzędu Miasta Sławkowa opłatę targową.

§ 12. O wszelkich problemach związanych z prawidłową realizacją poboru opłaty targowej inkasent jest 
zobligowany niezwłocznie poinformować Burmistrza Miasta Sławkowa.

§ 13. W przypadku odwołania inkasent jest zobowiązany do rozliczenia z pobranych kwitariuszy
i wpłat z tytułu pobranych opłat targowych.
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę Nr XL/398/2013 Rady Miejskiej 
w Sławkowie z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Paweł Sobieszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/515/2014

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 października 2014 r.

do uchwały nr ...... Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 października 2014 r.

Sławków, dnia …………………

……………………………………...

Imię i nazwisko inkasenta

………………………………………

……………………………………....

Adres zamieszkania

ZESTAWIENIE KWOT POBRANYCH W DRODZE INKASA

Inkaso za okres …………………………………….....................................................................

( wpisać właściwy termin : data poboru opłaty targowej)

Wykorzystano druki kwitariusza przychodowego:

· od numeru …………………………….

· do numeru ………………………….....

Wartość zainkasowanej opłaty targowej                     ………………………………….

Wartość obliczonego wynagrodzenia brutto              …………………………………..

Należne wynagrodzenie należy:

· wypłacić w kasie Urzędu *)

· przekazać na rachunek bankowy *)

Dane dotyczące rachunku bankowego:

· nazwa posiadacza rachunku bankowego ………………………………………………

· adres posiadacza rachunku bankowego   ………………………………………………

· nazwa banku ……………………………………………………………………………

· numer rachunku bankowego ……………………………………………………………

…………………………………………

( podpis inkasenta )

*) niewłaściwe skreślić
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 849) rada gminy,w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość
stawek opłat określonych w ustawie, może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić
inkasentów i wysokośćwynagrodzenia za inkaso.
Stawka dzienna nie może przekroczyć 767,68 zł.
Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywanaw budynkach lub w ich częściach.
Z opłaty targowej zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne dokonujące
sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości
w związku z przedmiotami opodatkowania położonymina targowiskach.
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