Projekt
z dnia 19 listopada 2019 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2019/a

UCHWAŁA Nr ....................
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506, 1309,1571 i 1696) oraz art. 15 ust.1., art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 i 2244)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec opłatę targową.
§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na obszarze miasta Bolesławiec od osób
fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach, zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaży bezpośrednio od sprzedającego.
§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej osoby prowadzące działalność gastronomiczną, handlową
i usługowo - rozrywkową, dokonujące sprzedaży podczas organizowanych lub współorganizowanych
przez Gminę Miejską Bolesławiec imprez, festynów, kiermaszy itp.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Inkasenci każdorazowo potwierdzają pobranie opłaty targowej kwitariuszem przychodowym
będącym drukiem ścisłego zarachowania.
4. Inkasenci obowiązani są do pobierania dziennej opłaty targowej od podmiotów dokonujących
sprzedaży na targowisku i wpłacania jej w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec.
5. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% kwoty pobranej i terminowo wpłaconej
opłaty targowej
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
UrzędowymWojewództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
§ 8. Traci moc uchwała nr XIV/182/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października
2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów
płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia....................2019 r.
Tabela dziennych stawek opłaty targowej
TABELA
dziennych stawek opłaty targowej
Lp.
1
1.

2.

3.

Przedmiot opłaty targowej
2
Sprzedaż
przez osoby fizyczne, działkowiczów
i rolników
drobnych ilości produktów rolno- spożywczych pochodzących z własnej
działki, gospodarstwa rolnego lub uprawy
Sprzedaż z samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub przyczepy
a)za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem
za 1 m kw. powierzchni

Wysokość stawek
dziennych w
złotych
3

5,00
15,00
11,00

Sprzedaż prowadzona na stoiskach i straganach za 1m kw. powierzchni:
a)za zajęcie do 2 m kw.
b)za zajęcie powyżej 2 m kw., za każdy dodatkowy 1m kw. powierzchni

5,00
3,00

4.

Sprzedaż towarów wystawionych poza nieruchomość znajdującą się na
terenie targowiska za 1m kw. powierzchni:
a)za zajęcie do 5 m kw.
b)za zajęcie powyżej 5 m kw., za każdy dodatkowy 1 m kw. powierzchni

5,00
3,00

Objaśnienia:
1.Opłata za każdy dodatkowy 1 m kw. powierzchni zajętej na sprzedaż.
2.Przyczepa –także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
3.Stragan-niewielki, prowizorycznie urządzony punkt sprzedaży, również tzw. „żaby” i „szczęki”.
Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej w Obwieszczeniu
Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia....................2019 r.
WYKAZ
inkasentów opłaty targowej na obszarze miasta Bolesławiec
Lp.

Inkasent

Obsługiwany obszar Miasta

1.

„Targowisko Bolesławiec” Sp. z o. o.
- zarządca targowiska położonego
przy ul. Wesołej
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Bolesławcu
-zarządca
targowiska
położonego przy
ul. Jeleniogórskiej

-targowisko przy ul. Wesołej

2.
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-targowisko przy ul. Jeleniogórskiej,
-pozostały
obszar Miasta Bolesławiec,
z wyłączeniem targowiska przy ul. Wesołej.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)
rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić opłatę targowa. Jej wysokość nie może
przewyższać kwoty określanej corocznie przez Ministra Finansów. W drodze obwieszczenia
Minister Finansów w dniu 24 lipca 2019r. określił wysokość kwoty opłaty targowej na rok 2020.
W uchwale dokonano uproszczenia przedmiotu opłaty targowej oraz dokonano zmiany
wysokości stawek. Wprowadzone zmiany uproszczą system poboru opłaty targowej inkasentom.
Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2020 roku, podwyższono
wysokość stawek opłaty targowej. Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować
będzie wzrostem dochodów w tytułu opłaty targowej o kwotę ok. 180 000 zł.
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