Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Walczak; Gmina Karpacz
dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/394/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2017 poz. 1785) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na obszarze Gminy Karpacz opłatę targową.
§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy i samochodu ciężarowego -artykułów branży
przemysłowej i/lub spożywczej – 112,00 zł,
2) przy sprzedaży z ręki, koszyka itp.:
a) artykułów spożywczych, rolnych i przemysłowych – 20,00 zł,
b) runa leśnego – 7,00 zł;
3) przy sprzedaży z saturatora, wózka, rikszy itp.:
a) napojów bezalkoholowych – 20,00 zł,
b) napojów alkoholowych – 40,00 zł;
4) przy sprzedaży z lodówki, lady chłodniczej – 20,00 zł,
5) przy sprzedaży z tymczasowego obiektu budowlanego (np. kiosku ulicznego, namiotu, pawilonu, sprzedaży
ulicznej i wystawowej, przekrycia namiotowego, powłoki pneumatycznej, urządzenia rozrywkowego, obiektu
kontenerowego, wiaty, straganu itp.) - za 1 m² powierzchni tymczasowego obiektu budowlanego – 7,00 zł,
z tym że stawka opłaty targowej nie może być niższa niż 21,00 zł i przekroczyć 765,94 zł dziennie;
6) w przypadku zorganizowania kiermaszy i innych imprez okolicznościowych, od okazjonalnej sprzedaży: waty
cukrowej, lodów, baloników, zabawek itp. - 27,00 zł;
7) przy sprzedaży artykułów okolicznościowych z okazji świąt, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) choinek – 40,00 zł,
b) ryb – 40,00 zł,
c) gałązek choinkowych i innych artykułów świątecznych – 7,00 zł,
d) kwiatów, wieńców, zniczy – 68,00 zł;
8) przy sprzedaży w sposób nie wymieniony w pkt. 1-7:
a) artykułów branży przemysłowej i/lub spożywczej – 5,00zł,
b) artykułów kolekcjonerskich, staroci, obrazów- 54,00zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 7 obowiązują w okresach :
1) w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc
2) od 30 października do 2 listopada;
3) na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia.
§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali
gastronomicznych, stanowiących integralną część tych lokali.
§ 4. 1.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
.
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2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci Pan Artur Siwicki i Pan Sebastian Tomaszewski.
3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
4. Rozliczenie i wpłata zainkasowanych opłat targowych następuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Karpaczu następnego dnia powszedniego po dniu poboru opłaty.
5. Inkasentowi opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne brutto w wysokości 30% wpływów
osiągniętych z zainkasowanych i wpłaconych na rachunek bankowy Gminy Karpacz opłat.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 6. Z dniem 01 stycznia 2018 r. traci moc uchwała Nr XXIX/264/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta
Karpacza ze zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza
Ewa Walczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach. Art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) stanowi: ust.1 “rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera
się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2 b.” ust. 2 “targowiskami, o których mowa w ust.
1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż” ust. 2 b “opłacie targowej nie podlega sprzedaż
dokonywana w budynkach lub w ich częściach.” ust. 3 “opłatę targową pobiera się niezależnie od należności
przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez
prowadzącego targowisko”. Zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze
uchwały: pkt. 1 lit. a - określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat
określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie, pkt 2 – może
zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (...), pkt
3 - może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.
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