UCHWAŁA NR XVII/95/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2015 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 2015 r. poz.
1515 i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (
t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 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 się co następuje:
§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój wprowadza

się opłatę targową.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
1) stołu zadaszonego - 15,00 zł;
2) z własnego stolika - 10,00 zł;
3) z namiotu o powierzchni do 9 m² - 15,00 zł;
4) z namiotu o powierzchni od 9 m² do 18 m² - 20,00 zł;
5) samochodu osobowego - 20,00 zł;
6) samochodu ciężarowego – 30,00 zł;
7) samochodu specjalistycznego, autosklepu - 40,00 zł;
8) sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, roweru, skrzynki itp. - 5,00 zł;
9) od pozostałej sprzedaży - 5,00 zł;
10) od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar, znajdujący się obok stołów,
straganów, samochodu, przyczepy, namiotu itp. - 1,00zł za każdy rozpoczęty m² powierzchni, nie więcej niż
758,47 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. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez
wezwania, na rachunek właściwej gminy, 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 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanych i terminowo
odprowadzonych opłat.
§ 8. Określenie obowiązków inkasentów, ich odpowiedzialność za pobieranie opłaty targowej oraz terminy
dokonywania wpłat ustala się w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a inkasentem.

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 Użytkowania 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 Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3594
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§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej Lądka
– Zdroju z dnia 29 października 2009 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 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Leszek Pazdyk
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Uzasadnienie
Projekt ninienjszej uchwały spowodowany jest koniecznością zmiany wysokości stawek opłaty targowej.
Zmiana ta ma swoje umocowanie w art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który
przewiduje, iż Rada Gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i
wysokość stawek opłaty targowej, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górynch granic stawek
kwotowych obwieszczanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obecnie stawka opłaty
targowej nie może przekroczyć stawki zaproponowanej przez Ministra Finansów w roku 2016 - 758,47 zł
dziennie.
Proponuje się następujące wysokości stawek opłaty targowej
1) stołu zadaszonego - 15,00 zł; (było - 15,00 zł)
2) z własnego stolika - 10,00 zł; (było - 10,00 zł)
3) z namiotu o powierzchni do 9 m² - 15,00 zł; (było - 25,00 zł)
4) z namiotu o powierzchni od 9 m² do 18 m² - 20,00 zł; (było - 25,00 zł)
5) samochodu osobowego - 20,00 zł; (było - 60,00 zł)
6) samochodu ciężarowego – 30,00 zł; (było - 60,00 zł)
7) samochodu specjalistycznego, autosklepu - 40,00 zł; (było - 60,00 zł)
8) sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, roweru, skrzynki itp. - 5,00 zł; (było - 10,00 zł)
9) od pozostałej sprzedaży - 5,00 zł; (nowa stawka)
10) od sprzedaży z dodatkowej powierzchni zajętej na sprzedawany towar, znajdujący się obok stołów,
straganów, samochodu, przyczepy, namiotu itp. - 1,00zł za każdy rozpoczęty m² powierzchni, nie więcej niż
758,47 zł (nowa stawka)
11) Stawka opłaty targowej dla handlujących w ramach giełd oraz jarmarków staroci i antyków na lądeckim
rynku wynosi 10,00 zł od stanowiska. (było 10,00 zł)
Przy czym należy zaznaczyć, iż stawka opłaty targowej w pkt 1, tj. stół zadaszony została obniżona do
kwoty 15,00 zł w lutym 2015 r. z kwoty 25,00 zł.
Stawka opłaty targowej dla handlujących w ramach giełd oraz jarmarków staroci i antyków na
lądeckim rynku obowiązuje bez zmian od września 2012 r.
Pozostałe stawki obowiązywały bez zmian od roku 2009.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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