
UCHWAŁA NR XV/104/2015
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy 
Pyskowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 15 ust.1 (w brzmieniu ustalonym art.9 pkt 10 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 
z 2015r. poz. 1045), art.19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski z 2015 r. 
poz. 735), art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się co następuje

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Pyskowice opłatę targową.

§ 2. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie Gminy 
Pyskowice:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-5 dzienna stawka opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice wynosi 10,00 zł

2. Na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich

1) przy sprzedaży ze straganu (ławy, stolika itp.) o długości powierzchni straganu do 1,5 m -10,00 zł

2) przy sprzedaży ze straganu (ławy, stolika itp.) o długości powierzchni straganu powyżej 1,5m do 3,5 m - 
20,00 zł

3) przy sprzedaży ze straganu (ławy, stolika itp.) o długości powierzchni straganu powyżej 3,5 m za każdy 
rozpoczęty dodatkowy metr – 5,00 zł

4) przy sprzedaży z samochodu dostawczego, ciężarowego-20,00 zł

5) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, z ziemi, wózka, -7,00 zł

6) przy sprzedaży z kiosku handlowego (nie będącego budynkiem) - 28,00 zł

3. Na targowisku przy pl. Kopernika

1) przy zajęciu powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 1,5 m ²- 4,00 zł

2) za każdy następny rozpoczęty metr -5,00 zł

3) przy sprzedaży z pojazdu-17,00 zł

4. Na targowisku usytuowanym na gruntach nie będących mieniem komunalnym gminy przy ul. Armii 
Krajowej- w wysokości 5,00 zł od stoiska

5. Na terenach, na których odbywają się imprezy plenerowe

1) przy sprzedaży ze straganu, namiotu, ławy, stolika itp.-20,00 zł

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, wózka itp. - 10,00 zł

§ 3. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

2. Opłata targowa płatna jest do rąk upoważnionego inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

3. Inkasent pobierający opłatę zobowiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę 
będący drukiem ścisłego zarachowania.
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4. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania zainkasowanych kwot na rachunek dochodów Gminy 
Pyskowice w każdy czwartek tygodnia, a jeżeli w tym dniu przypada dzień świąteczny w pierwszym, 
przypadającym po nim dniu roboczym oraz do dokonywania miesięcznego rozliczenia w terminie 3 dni po 
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej wynosi:

1) od 1 listopada do 31 marca - 6 % od zainkasowanej kwoty

2) od 1 kwietnia do 31 października -5% od zainkasowanej kwoty

6. Wyznacza się do poboru opłaty targowej inkasentów w osobach:

Pani Barbary Kulik

Pana Sławomira Kulik

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr II/21/06 z dnia 4 grudnia 2006 r w sprawie 
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice (zmieniona uchwałą Rady Miejskiej 
nr IV/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r.)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Pyskowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1045) wprowadzono zmianę art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Przepis art. 15 stanowi, iż opłata targowa obecnie jest świadczeniem
obligatoryjnym, natomiast od 1 styczna 2016 r. opłata ta dołącza do katalogu opłat lokalnych o charakterze
fakultatywnym, co oznacza że rada gminy może wprowadzić opłatę targową na terenie gminy.

Podtrzymując politykę podatkową Gminy Pyskowice w zakresie opłaty targowej proponujemy
utrzymanie opłaty targowej. Jednakże z uwagi na fakt, iż obecne stawki opłaty targowej w funkcjonują
niezmiennie od 2007 roku przedmiotowy projekt uchwały uwzględnia wzrost opłaty targowej.
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