UCHWAŁA NR IX/74/2016
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie : opłaty targowej.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 15 ust.1 i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 716 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) uchwala się
co następuje:
§ 1. 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Polanicy-Zdroju:
1)wprowadza opłatę targową;
2)określa wysokość stawek opłaty targowej;
3)określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4)zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Polanica-Zdrój wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów na targowisku miejskim
w Gminie Polanica-Zdrój:
1)za zajęcie stanowiska handlowego (zadaszonego stołu) - 15,00zł,
2)przy sprzedaży runa leśnego (jagody, maliny, grzyby itp.), warzyw i owoców z kosza, wiadra itp. - 4,00 zł,
3)przy sprzedaży z samochodu płodów rolnych (przez rolników i ogrodników) w wyznaczonym na ten cel
miejscu - 20,00 zł,
4)za zajęcie metra kwadratowego pozostałej powierzchni targowej (nie wymienionej w pkt. 1,2,3) - 5,00 zł.
2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów poza targowiskiem miejskim
w Gminie Polanica-Zdrój za 1 metr kwadratowy zajmowanej powierzchni:
1)w okresie od 01 maja do 31 sierpnia w wysokości 10,00zł,
2)w pozostałych miesiącach w wysokości 6,50zł.
3. W przypadku, gdy zajmowana powierzchnia wynosi powyżej 100m2 , określa się dzienną stawkę opłaty
targowej z tytułu sprzedaży towarów poza targowiskiem miejskim w Gminie Polanica-Zdrój:
1)w okresie od 01 maja do 31 sierpnia w wysokości 320,00zł,
2)w pozostałych miesiącach w wysokości 160,00zł.
4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 pkt 1 lit. a) z uwzględnieniem
art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez
wezwania, na rachunek Gminy Polanica-Zdrój, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się p. Sylwestrowi Szrubianiec oraz pracownikom Straży Miejskiej.
3. Pobór opłaty targowej będzie dokonywany na druki ścisłego zarachowania wydawane i ewidencjonowane
przez kasę Gminy Polanica-Zdrój.
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4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci zobowiązani są wpłacić na rachunek lub w kasie Gminy PolanicaZdrój raz w miesiącu, w terminie do 05-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.
5. Za pobór opłaty targowej ustala się inkasentom wynagrodzenie w wysokości 30% pobranych i terminowo
odprowadzonych kwot, z wyłączeniem pracowników Straży Miejskiej.
6. Wynagrodzenie będzie wypłacane 10-go każdego miesiąca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r.
w sprawie opłaty targowej oraz uchwała Nr IV/26/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie opłaty targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Polanicy-Zdroju
Roman Szymański

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016r., poz. 716 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru opłaty targowej,
terminy płatności, wysokość stawek, zarządza pobór opłaty w drodze inkasa oraz określa inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W niniejszej uchwale ujednolicono zapisy uchwały Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwały Nr IV/26/2016 Rady Miejskiej w PolanicyZdroju z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
Dokonano również zmiany w zakresie osoby inkasenta, tj. w miejsce p. Teresy Niedźwiedź wpisano p.
Sylwestra Szrubianiec.
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