UCHWAŁA NR XVII/123/2015
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 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 2015 r., poz. 1484), Rada
Miejska w Sławkowie
uchwala:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na obszarze Miasta Sławkowa.
§ 2. Ustala się następujące miejsce wyznaczone do handlowania: plac (parking) przy ul. Legionów Polskich
w Sławkowie.
§ 3. Dzienne stawki opłaty targowej na terenie wskazanym w § 2 ustala się w następujących wysokościach:
1. sprzedaż obnośna z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, roweru, motoroweru itp. (od osoby) – 5,00 zł,
2. sprzedaż z samochodu osobowego lub przy zaparkowanym samochodzie osobowym z miejscem handlowym
do 2 m² - 15,00 zł,
- za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż przed / za pojazdem (za każdy m²) - 5,00 zł,
3. sprzedaż z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy, przyczepy samochodu albo ciągnika
z przyczepą (od każdego środka transportowego) lub przy zaparkowanym pojeździe z miejscem handlowym do
2 m² - 30,00 zł,
- za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż przed / za pojazdem (za każdy m²) - 5,00 zł,
4. sprzedaż z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni od 1 m² - 5,00 zł.
§ 4. Za dokonywanie sprzedaży we wszelkich innych miejscach niż wymienione w § 2, w których prowadzona
jest działalność handlowa (tj. stanowiska zorganizowane na ulicach, chodnikach, płycie rynku itp.) na terenie
Miasta Sławkowa – z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach, ustala się dzienną stawkę
opłaty targowej w wysokości: 50,00 zł.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru wyznacza się Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sławkowie ul. Okradzionowska 29B, 41-260 Sławków.
2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją do kasy Urzędu Miasta, za okresy miesięczne,
w terminie do 5. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy
(święto) wpłaty należy dokonać w dniu następnym.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 10% pobranej i wpłaconej kwoty
opłaty targowej.
§ 6. Uiszczanie opłaty targowej:
1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez
wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem §5.
2. Na terenach innych (poza miejscem wskazanym w § 2) wyznaczonych na handel uliczny, obwoźny
i odręczny, w przypadku braku inkasenta, każdy handlujący obowiązany jest uiścić dzienną opłatę targową
w wysokości ustalonej w § 4 na rachunek Gminy Sławków lub w kasie Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu handlu
(sprzedaży) przed podjęciem sprzedaży.
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§ 7. Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową (sprzedaż) prowadzoną na festynach oraz innych
imprezach organizowanych przez Gminę Sławków i jednostki organizacyjne Gminy, jak również organizacje
społeczne i charytatywne.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.
§ 9. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
opłaty targowej.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Marta Rus
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach.
Zgodnie z art. 19 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 wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Niniejszą uchwałą po raz pierwszy zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową (sprzedaż)
prowadzoną na festynach oraz innych imprezach organizowanych przez Gminę Sławków i jednostki
organizacyjne gminy, jak również organizacje społeczne i charytatywne.

Id: 9EB70F42-FFDB-480C-9B5C-09FBAA35C26B. Podpisany

Strona 1

