UCHWAŁA NR XLVI/456/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr
138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, Dz.U. z 2010 r. 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Opłatę targową za każdy dzień handlu ustala się wg następujących stawek:
1)przy sprzedaży z przyczepy ciągnikowej i samochodu ciężarowego:
a) artykułów branży przemysłowej – 100,00 zł
b) artykułów branży spożywczej – 100,00 zł
2)przy sprzedaży z samochodu osobowego:
a) artykułów branży przemysłowej – 100,00 zł
b) artykułów branży spożywczej – 100,00 zł
3)przy sprzedaży z ręki, koszyka itp.:
a) artykułów spożywczych, rolnych i przemysłowych – 17,40 zł
b) runa leśnego – 6,00 zł
4)przy sprzedaży z saturatora, wózka:
a) napojów bezalkoholowych – 12,70 zł
b) napojów alkoholowych – 36,50 zł
5)przy sprzedaży z lodówki, lady chłodniczej – 8,70 zł
6)przy sprzedaży z tymczasowego obiektu budowlanego (np. kiosku ulicznego, namiotu, urządzenia rozrywkowego,
barakowozu, obiektu kontenerowego itp.) - za 1 m² powierzchni tymczasowego obiektu budowlanego - 5,10 zł,
z tym że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł dziennie
7)w przypadku zorganizowania kiermaszy i innych imprez okolicznościowych, od okazjonalnej sprzedaży: waty
cukrowej, lodów, baloników, zabawek itp. - 24,40 zł
8)przy sprzedaży artykułów okolicznościowych z okazji świąt:
a) choinek – 36,50 zł
b) ryb – 36,50 zł
c) gałązek choinkowych i innych artykułów świątecznych – 6,00 zł
d) kwiatów, wieńców, zniczy – 60,80 zł
9)przy sprzedaży w sposób nie wymieniony w pkt. 1-8:
a) artykułów branży przemysłowej – 17,40 zł
b) artykułów branży spożywczej – 17,40 zł
c) przy łącznej sprzedaży artykułów branży spożywczej i przemysłowej – 17,40 zł
d) artykułów kolekcjonerskich, staroci, obrazów- 48,60 zł
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2. Stawki określone w ust. 1 pkt 8 obowiązują w okresach :
1)w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc,
2)od 30 października do 2 listopada,
3)na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia.
§ 2. Zwalnia się od opłaty targowej sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali
gastronomicznych, stanowiących integralną część tych lokali.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci Pan Artur Siwicki i Pan Sebastian Tomaszewski.
3. Rozliczenie i wpłata zainkasowanych opłat targowych następuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Karpaczu następnego dnia powszedniego po dniu poboru opłaty.
4. Inkasentowi opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne brutto w wysokości 30% od osiągniętych
wpływów zainkasowanych opłat.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2011.
§ 6. Z dniem 01 stycznia 2011 r. traci moc Uchwała Nr XXXII/342/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 9 września
2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu
Lucjan Szpila
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) stanowi: ust.1 “opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.”
ust. 2 “targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, z zastrzeżeniem
ust. 2 a” ust. 2 a “opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków,
z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.” 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 i art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55 poz. 755), 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 699,27 zł dziennie, pkt 2 – może zarządzić pobór tych opłat w drodze
inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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