
Projekt

z dnia  29 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....../......./15
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 , art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.) oraz art.15, art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2014r. poz.849 ze zm.),

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na obszarze Miasta Orzesze od osób fizycznych i prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach 
w rozumieniu wszelkich miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż, z wyłączeniem sprzedaży 
dokonywanej w budynkach lub w ich częściach

§ 2. 1. Uchwałą niniejszą również:

1) określa się wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określa się inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) powierzchni zajętego stanowiska - należy przez to rozumieć powierzchnię związaną z dokonywaną 
sprzedażą,

2) powierzchni zajętego wyznaczonego stanowiska - należy przez to rozumieć z góry określoną przez 
właściciela targowiska powierzchnię przeznaczoną do sprzedaży na danym stanowisku,

3) działkowcach - należy przez to rozumieć osoby dokonujące sprzedaży z własnych upraw 
pochodzących z ogródków przydomowych, rekreacyjnych.

§ 4. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej :

1) od sprzedaży na Targowisku Miejskim w Orzeszu przy ul. Św.Wawrzyńca:

a) od 1m2 powierzchni zajętego wyznaczonego stanowiska zadaszonego - 1zł,

b) od 1m2 powierzchni zajętego wyznaczonego stanowiska niezadaszonego - 0,5zł,

c) przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów, przyczepy, platformy o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t włącznie - 15,00 zł,

d) przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów, przyczepy, platformy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t - 25,00 zł,
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e) przy sprzedaży ze stolika - 3,00 zł,

f) przy sprzedaży prowadzonej przez działkowców - 3,00zł,

g) przy sprzedaży w pozostałych formach (np. z wózka ręcznego, kosza, skrzynki, z ręki itp.) - 1,00 zł.

2) Od sprzedaży dokonywanej na terenie Miasta Orzesze poza obszarem Targowiska Miejskiego 
w Orzeszu:

a) od 1m2 powierzchni zajętego stanowiska (np. ze straganu, łóżka polowego, stolika itp.) - 4,00 zł

b) przy sprzedaży z  samochodu i innych pojazdów, przyczepy, platformy o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t włącznie - 20,00 zł

c) przy sprzedaży z  samochodu i innych pojazdów, przyczepy, platformy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t - 37,00 zł

d) przy sprzedaży w pozostałych formach (np. z wózka ręcznego, kosza, skrzynki, z ręki itp.) - 4,00 zł,

e) przy sprzedaży prowadzonej przez działkowców - 4,00zł.

§ 5. 1. Powierzchnię zajmowaną przez podmiot dokonujący sprzedaży zaokrągla się następująco:

1) mniej niż 0,5m2 pomija się,

2) 0,5m2 i więcej podwyższa się do pełnego m2.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej 
stosuje się stawkę wyższą.

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

4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej stawki obowiązującej 
w danym roku na podstawie art.19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 6. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez Inkasenta, dowód wpłaty 
w kasie Urzędu Miejskiego Orzesze lub dowód wpłaty na konto bankowe Miasta Orzesze.

§ 7. 1. Opłacie targowej nie podlega działalność handlowa prowadzona przez podmioty przed 
sklepami lub kioskami, w których jest prowadzona działalność gospodarcza o ile spełnione są następujące 
warunki:

1) działalność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu użytkowego,

2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowanym w lokalu użytkowym,

3) zezwolenia właściciela lub zarządcy terenu,

4) sprzedaż własnych płodów rolnych na własnej posesji.

§ 8. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na Targowisku Miejskim w Orzeszu, 
określonego w § 3 oraz w centrum miasta Orzesze, dopuszczając jednocześnie wpłatę opłaty targowej na 
rachunek Miasta Orzesze lub w kasie Urzędu Miejskiego Orzesze.

2. Inkasentem opłaty targowej w imieniu Miasta Orzesze jest Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4.

3. Inkasent za każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie.
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4. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty targowej inkasent odbiera od osoby dokonującej 
sprzedaży oświadczenie o odmowie uiszczenia opłaty, zawierające oznaczenie inkasenta oraz osoby 
dokonującej sprzedaży ze wskazaniem jej imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), 
kwoty należnej opłaty targowej, datę sprzedaży, przyczynę odmowy uiszczenia opłaty, podpisy osoby 
dokonującej sprzedaży i inkasenta, a w razie odmowy podpisu adnotację inkasenta o odmowie podpisu 
i jej przyczynie. Oświadczenia inkasent powinien złożyć w dniu dokonania rozliczenia w Referacie 
finansowym d/s wymiarów, opłat i podatków lokalnych.

5. Wynagrodzenie za inkaso na pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 1 000,00zł miesięcznie 
(brutto).

6. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją do kasy Urzędu Miejskiego w Orzeszu co 
tygodniowo najpóźniej w czwartek każdego tygodnia do godziny 16,00. Jeżeli w czwartek wypadnie 
święto to w/w wpłaty dokonuje się najpóźniej w następnym dniu.

§ 9. 1. Na pozostałym obszarze Miasta Orzesze, poza wyznaczonymi miejscami o których mowa 
w § 7 ust.1 każdy sprzedający obowiązany jest uiścić dzienną opłatę targową na rachunek Miasta Orzesze 
lub w kasie Urzędu Miejskiego Orzesze, najpóźniej w dniu sprzedaży przed podjęciem sprzedaży.

2. Jeżeli dzień sprzedaży przypada na dzień wolny od pracy, opłatę należy uiścić najpóźniej 
w przeddzień przystąpienia do sprzedaży.

§ 10. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/532/14  z dnia 
31 lipca 2014r. w sprawie  opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2014r. poz.4292) oraz uchwała 
zmieniająca Nr V/38/15 z dnia 19 lutego 2015r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2015r. poz.1081)

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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