UCHWAŁA NR XXXV/229/2017
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Lądek-Zdrój wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
1) za sprzedaż z własnego stołu lub połączonych w jedną całość kilku stołów, o powierzchni do 3m2 - 10,00 zł;
2) za sprzedaż z namiotu o powierzchni do 9 m2 - 15,00 zł;
3) za sprzedaż z namiotu o powierzchni od 9 m2 do 18 m2 - 20,00 zł;
4) za sprzedaż z samochodu osobowego - 20,00 zł;
5) za sprzedaż z samochodu ciężarowego - 30,00 zł;
6) za sprzedaż z samochodu specjalistycznego, autosklepu - 40,00 zł;
7) od sprzedaży obnośnej z ręki, wiadra, kosza, roweru, skrzynki itp. - 5,00 zł;
8) od pozostałej sprzedaży, za każdy zajęty m2 powierzchni - 5,00 zł;
9) od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar, znajdujący się obok stołów, straganów,
samochodu, przyczepy, namiotu, itp. - 1,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni, nie więcej niż 751,65- zł.
§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą.
§ 4. Stawka opłaty targowej dla handlujących w ramach giełd oraz jarmarków staroci i antyków na lądeckim
rynku wynosi 10,00 zł od stanowiska.
§ 5. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
2. Opłata jest płatna, bez wezwania, na właściwy rachunek Gminy Lądek-Zdrój, z zastrzeżeniem
§ 6.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Beacie Papis.
§ 7. Inkasentowi opłaty targowej
i terminowo odprowadzonych opłat.

przysługuje

wynagrodzenie

w wysokości

20 %

zainkasowanych

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr
XVII/95/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej ze zmianami.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Jan Zawadzki
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UZASADNIENIE
W dotychczas obowiązującej uchwale o opłatach targowych dwie stawki dot. opłaty targowej – przy
sprzedaży z własnego stolika oraz przy tzw. pozostałej sprzedaży – nie posiadają zapisów wskazujących
zakres lub wielkość zajmowanej powierzchni, której dotyczy stawka jednostkowa opłaty. Brak
skonkretyzowania wielkości powierzchni powoduje możliwość szerokiej interpretacji zapisów dla
powyższych stawek przez sprzedających towar wystawców i utrudnia rzetelny pobór opłat przez inkasenta.
W świetle obecnych zapisów opłata wydaje się być bowiem taka sama, bez względu na faktycznie
zajmowaną powierzchnię – zarówno przy małym stoliku jak i zestawu blatów/stolików spiętych w jedną
dużą ławę targową/stół. Fakt ten wywołuje sporne sytuacje przy naliczaniu i poborze opłaty doprecyzowanie w tym zakresie zapisów wyraźnie wskazujących zakres lub wielkość zajmowanej
powierzchni, której dotyczy stawka jednostkowa danej opłaty targowej, pozwoli zatem na odpowiednie i
rzetelne naliczenie oraz pobór stosownej opłaty przez inkasenta i pomoże przy utrzymaniu zasad uczciwej
konkurencji wśród sprzedawców. Zważywszy także na nieistniejące już zadaszenie na targowisku, w tym
znajdujące się pod zadaszeniem stoły, zapis dotyczący stawki opłaty targowej za sprzedaż ze stołu
zadaszonego jest nieaktualny.
Ponadto, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 779)., koryguje się
maksymalną wysokość opłaty od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar,
znajdujący się obok stołów, straganów, samochodu, przyczepy, namiotu, itp. z kwoty 758,47-na
obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. kwotę 751,65- zł.
W związku z powyższym proponuje się następujące pozycje, korekty i doprecyzowanie opisów stawek
opłaty targowej:
za sprzedaż z własnego stołu lub połączonych w jedną całość kilku stołów, o powierzchni do 3m2 10,00 zł (było: z własnego stolika - 10,00 zł);
2) za sprzedaż z namiotu o powierzchni do 9 m2 - 15,00 zł;
3) za sprzedaż z namiotu o powierzchni od 9 m2 do 18 m2 - 20,00 zł;
4) za sprzedaż z samochodu osobowego - 20,00 zł;
5) za sprzedaż z samochodu ciężarowego - 30,00 zł;
6) za sprzedaż z samochodu specjalistycznego, autosklepu - 40,00 zł;
7) od sprzedaży obnośnej z ręki, wiadra, kosza, roweru, skrzynki itp. - 5,00 zł;
8) od pozostałej sprzedaży, za każdy zajęty m2 powierzchni - 5,00 zł (było: od pozostałej sprzedaży 5,00 zł);
9) od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar, znajdujący się obok stołów,
straganów, samochodu, przyczepy, namiotu, itp. - 1,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni, nie
więcej niż 751,65- zł (było: od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar,
znajdujący się obok stołów, straganów, samochodu, przyczepy, namiotu, itp. - 1,00 zł za każdy
rozpoczęty m2 powierzchni, nie więcej niż 758,47- zł);
10) Stawka opłaty targowej dla handlujących w ramach giełd oraz jarmarków staroci i antyków na
lądeckim rynku wynosi 10,00 zł od stanowiska.
1)

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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