
UCHWAŁA NR XXXI/397/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 roku poz. 446) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 716) oraz art 47 § 4a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Czeladź

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 inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta
 Czeladź w wysokości 17,00 zł

2. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od dokonujących sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, 
skrzynki, wiadra i kosza wynosi 3,00 zł

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

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

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w 
Czeladzi przy ul. Orzeszkowej 12.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 
15% zebranych opłat.

§ 6. Wpływy z opłaty targowej stanowią dochody budżetu miasta.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Czeladzi

Zofia Bazańska
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UZASADNIENIE

Opłatę targową pobiera się na podstawie art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 716 /.
Maksymalna stawka opłaty targowej ustalona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca
2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (Monitor Polski
poz. 779 z 2016r.) i wynosi 751,65 zł.

Na miejskich targowiskach zdecydowana większość handlujących dokonuje sprzedaży ze straganów
i stanowisk zadaszonych. W 2009 roku stawka ta została podwyższona z kwoty 15,00 zł do kwoty 17,00 zł.
Proponuje się pozostawić stawkę na 2017 rok w tej samej wysokości.

Dla handlujących na miejskich targowiskach z kosza, ręki, wiadra itp. proponuje się pozostawienie
stawki w kwocie 3,00 zł dziennie.
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