Uchwała Nr XLV/587/2009

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz.1337,
z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223,
poz.1458 i z 2009r. Nr 52, poz.420) i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 i z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz w związku z pkt. 4 lit. a
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52 poz.742 ) Rada Miasta uchwala, co
następuje:

§ 1. Uchwała:
1) określa zasady ustalania, poboru, terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej
pobieranej na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od osób fizycznych i osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaŜy na targowiskach zdefiniowanych w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych, zwanej dalej „opłatą targową”,
2) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz wynagrodzenie
za inkaso.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się za kaŜdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni zajętej do
prowadzenia sprzedaŜy – jako iloczyn tej powierzchni i stawki opłaty targowej za 1 m2 powierzchni
lub według stałej stawki kwotowej, z uwzględnieniem ust. 2 – 3.

2. Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą :
Lp.

1.

2.

Rodzaj i sposób sprzedaŜy

Stawka opłaty targowej

sprzedaŜ detaliczna obnośna: z ręki, z kosza, z
wiadra, z wózka ręcznego, z łóŜka, ze stolika itp.
urządzeń
sprzedaŜ detaliczna z samochodów osobowych, z
samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony, z przyczep lub z naczep,
zwanych dalej „pojazdami” :
a) w przypadku, gdy towar do sprzedaŜy
wystawiony jest poza pojazdem, z
zastrzeŜeniem lit.c,

2,00 zł/m2

2,00 zł/m2
powierzchni poza pojazdem
zajętej do prowadzenia
sprzedaŜy

b) w przypadku, gdy towar do sprzedaŜy
znajduje się w całości w/na pojeździe,

2,00 zł/m2
powierzchni zajętej przez
pojazd

c) w przypadku gdy większa część towaru do
sprzedaŜy znajduje się w/na pojeździe

2,00 zł/m2
powierzchni zajętej przez
pojazd

Przy poborze opłaty targowej za sprzedaŜ wymienioną w lit. a-c, prowadzoną dodatkowo z uŜyciem
namiotów lub parasoli, znajdują takŜe zastosowanie zasady poboru opłaty targowej, określone w l.p.3
niniejszej tabeli.

sprzedaŜ detaliczna pod namiotami i parasolami:
a) jeŜeli towar przeznaczony do sprzedaŜy nie
jest eksponowany na konstrukcji lub
poszyciu namiotu lub parasola

2,00 zł/m2
powierzchni zajętej przez
towar

b) jeŜeli towar przeznaczony do sprzedaŜy jest
eksponowany na konstrukcji lub poszyciu
namiotu lub parasola

2,00 zł/m2
powierzchni zajętej przez
namiot lub parasol

3.

4.

5.

6.

sprzedaŜ detaliczna :
a) ze straganu pomarańczowego
b) ze straganu brązowego lub walizkowego
c) ze stołu
sprzedaŜ detaliczna w halach targowych
targowiskach pod dachem:
a) w boksach o powierzchni do 20 m2
b) w boksach o powierzchni powyŜej 20 m2

10,00 zł
6,00 zł
2,00 zł/m2
i

sprzedaŜ detaliczna posiłków lub napojów:
a) z przyczep samochodowych lub z pojazdów
samochodowych
b) z punktów ruchomych (wózków)

2,00 zł
5,00 zł

15,00 zł
6,00 zł

7.

8.

sprzedaŜ hurtowa:
a) z samochodu osobowego
b) z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony
c) z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyŜej 3,5 tony lub z
ciągnika z przyczepą
d) w przypadku, gdy towar do sprzedaŜy
wystawiony
jest
poza
pojazdami
wymienionymi w lit. a-c

8,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
2,00 zł/m²
powierzchni poza pojazdem
zajętej do prowadzenia
sprzedaŜy

sprzedaŜ inna niŜ wymieniona w l.p. 1 – 7

2,00 zł/m2

3. Wysokość opłaty targowej pobierana od sprzedającego, zgodnie z ust. 1 – 2, nie moŜe
przekraczać 681,54 zł. dziennie.

§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaŜy.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ towarów i usług prowadzoną na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego podczas imprez, festynów i kiermaszów organizowanych lub
współorganizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkaso opłaty targowej powierza się gminnemu zakładowi budŜetowemu „Targowiska
Miejskie” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego 70, zwanemu dalej
„Targowiskami Miejskimi”.
3. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk pracowników – inkasentów zatrudnionych
przez „Targowiska Miejskie”, za otrzymaniem przez sprzedającego pokwitowania będącego drukiem
ścisłego zarachowania – według wzoru ustalonego przez „Targowiska Miejskie” (bilet opłaty
targowej).
4. Pobrane kwoty opłaty targowej „Targowiska Miejskie” przekazują w całości za okresy
miesięczne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w terminie do 7 dnia
kaŜdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

§ 6. Za inkaso opłaty targowej ustala się dla „Targowisk Miejskich” wynagrodzenie w
wysokości 30% pobranej opłaty targowej, które będzie wypłacane miesięcznie w terminie do 14 dnia
kaŜdego następnego miesiąca, po przedłoŜeniu faktury VAT.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXI/239/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
zmieniona uchwałami Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Nr XXXII/537/2000 z dnia 29
grudnia 2000r., Nr XXXIII/566/2001 z dnia 25 stycznia 2001r., Nr XLI/701/2001 z dnia 29 sierpnia
2001r., Nr XLVI/778/2001 z dnia 28 grudnia 2001r., Nr XIX/245/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. i
Nr XX/259/2008 z dnia 24 stycznia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 25, poz. 375).

§ 9. Uchwała
Świętokrzyskiego.

podlega

ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

