UCHWAŁA NR XXVI/1/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2016 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515 i 1890),
art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 i z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045,
1283, 1777 i 1890) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski opłatę
targową.
2. Uchwała:
1) określa zasady ustalania, poboru, terminy płatności i wysokość dziennych
stawek opłaty targowej, zwanej dalej „opłatą targową”,
2) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określa inkasenta opłaty
targowej i wynagrodzenie za jej inkaso.
§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się za każdy rozpoczęty metr kwadratowy
powierzchni zajętej do prowadzenia sprzedaży – 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 sprzedaży

Stawka opłaty targowej

Sprzedaż z ręki, z kosza, z wiadra,
z wózka ręcznego, z łóżka, ze stolika itp.
urządzeń
Sprzedaż z samochodów osobowych,
samochodów ciężarowych, z przyczep lub
naczep, zwanych dalej „pojazdami”:
a) w przypadku, gdy towar do sprzedaży
w całości wystawiony jest poza pojazdem

2,00 zł/m2

b) w przypadku, gdy towar do sprzedaży
znajduje się w całości w/na pojeździe
c) w przypadku, gdy większa część
towaru do sprzedaży znajduje się w/na
pojeździe

2,00 zł/m2
powierzchni poza pojazdem zajętej do
prowadzenia sprzedaży
2,00 zł/m2
powierzchni zajętej przez pojazd
2,00 zł/m2
powierzchni zajętej przez pojazd

3.

Sprzedaż z namiotu lub spod parasola

10,00 zł – za jeden moduł handlowy
Na potrzeby poboru w/w opłaty targowej:
1) przez „jeden moduł handlowy” – rozumie
się namiot lub czworokątny parasol, zwany
dalej „parasolem”, o powierzchni do 12 m2
lub o linii ekspozycji towaru do 3 mb,
2) przez „linię ekspozycji towaru” – rozumie
się linię, na której wyeksponowano towar do
sprzedaży z zastrzeżeniem, że:
a) jeżeli towar został wyeksponowany na
więcej niż jednej linii - przyjmuje się linię
najdłuższą,
b)
w
przypadku
nierównomiernego
wyeksponowania towaru w całym wnętrzu
namiotu (parasola) - przyjmuje się dłuższy
bok namiotu (parasola),
3) przekroczenie 3 mb długości linii
ekspozycji towaru lub 12 m2 powierzchni
namiotu (parasola) jest równoznaczne
z zajęciem odpowiednio drugiego lub
kolejnych modułów handlowych.

4.

5.

6.

7.

Sprzedaż:
a) ze straganu pomarańczowego
b)
ze
straganu
brązowego
lub
walizkowego
c) ze stołu
Sprzedaż posiłków lub napojów:
a)
z przyczep
lub
pojazdów
kempingowych
b) z punktów ruchomych np. wózków
Sprzedaż hurtowa towaru znajdującego
się w/na poniższych pojazdach lub obok
nich w granicach oznaczonego miejsca
handlowego:
a) samochód osobowy
b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony
c) samochód ciężarowy o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub
ciągnik z przyczepą
Sprzedaż inna niż wymieniona w lp. 1 - 6

10,00 zł
6,00 zł
2,00 zł/m2 stołu
15,00 zł
6,00 zł

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
2,00 zł/m2

3. W przypadku, gdy sprzedaż wymieniona w liczbie porządkowej 2 w lit. a
tabeli zawartej w ust. 2, prowadzona jest dodatkowo z użyciem namiotu lub
parasola, przy poborze opłaty targowej ma zastosowanie zasada określona w liczbie
porządkowej 3 tej tabeli.
4. Jeżeli wyliczona przez inkasenta, z uwzględnieniem ust. 2 i 3, dzienna kwota
opłaty targowej przekracza górną dzienną stawkę kwotową opłaty targowej, ustaloną
w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych, opłata targowa jest pobierana w kwocie
nie przekraczającej jej maksymalnej wysokości, wynikającej z takiego
obwieszczenia.
§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu
sprzedaży.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest
sprzedaż.
§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż 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 budżetowemu
„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 każdego 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 każdego następnego miesiąca za miesiąc
poprzedni, po przedłożeniu stosownej faktury.

§ 7. Wykonanie
Świętokrzyskiego.

uchwały

powierza

się
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Miasta

Ostrowca

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

