Projekt
z dnia 15 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia .................... 2019 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 2019 r.
poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 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) przy sprzedaży z wyznaczonego zadaszonego stanowiska – 30,00 zł
2) przy sprzedaży z wyznaczonego sektora – 20,00 zł
3) przy sprzedaży z własnego stołu lub połączonych w jedną całość kilku stołów, o powierzchni do
3,00 m²- 15,00 zł;
4) przy sprzedaży z namiotu o powierzchni do 9 m² - 15,00 zł;
5) przy sprzedaży z namiotu o powierzchni od 9 m² do 18 m² - 20,00 zł;
6) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 20,00 zł;
7) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego – 30,00 zł;
8) przy sprzedaży z samochodu specjalistycznego, autosklepu, przyczepy gastronomicznej - 40,00 zł;
9) przy sprzedaży obnośnej z ręki, wiadra, kosza, roweru, skrzynki itp. - 5,00 zł;
10) od pozostałej sprzedaży, za każdy zajęty m² powierzchni - 5,00 zł;
11) od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar, znajdujący się obok stołów,
straganów, samochodów, przyczepy, namiotu itp. - 1,00 zł za każdy rozpoczęty m² powierzchni.
§ 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 20,00 zł od stanowiska.
§ 5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych powołanej na wstępie.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata
jest płatna, bez wezwania, na właściwy rachunek Gminy Lądek-Zdrój , z zastrzeżeniem § 7.
§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Panią Beatę Papis.
3. Określenie obowiązków inkasenta, ich odpowiedzialność za pobieranie opłaty targowej oraz terminy
dokonywania wpłat ustala się w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a inkasentem.
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§ 8. Inkasentowi opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanych i terminowo
odprowadzonych opłat.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty targowej ze zmianami.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową.
Do wyłącznej kompetencji rad gmin, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o podatkach i
opłatach lokalnych należy ustalenie dziennych stawek opłaty targowej, określenie sposobu jej poboru oraz
wysokości prowizji za inkaso tej opłaty, z tym, że dzienne stawki opłaty targowej nie mogą przekroczyć
kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ostatnia uchwała w przedmiotowej
sprawie była podjęta w 2017 r. Zmianie ulega jedynie stawka opłaty targowej dla handlujących w ramach
giełd oraz jarmarków staroci i antyków na lądeckim rynku. Proponowana stawka zwiększa się z 10,00 zł od
stanowiska do 20,00 zł od stanowiska. Pozostałe stawki pozostają bez zmian.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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