
UCHWAŁA NR XXXV/62/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art.19 pkt 1 lit a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic opłat stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. 
z 2012 r. poz. 587) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza: 

1) ustala wysokość opłaty targowej; 

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa; 

4) określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Szczawna-Zdroju poza pasem dróg 
gminnych: 

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy - 200,00 zł 

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki lub kosza oraz ze stołu: 

- za jeden punkt do 4 m2 łącznie z powierzchnią zadaszenia tego punktu - 8,00 zł 

- za każdy metr kwadratowy powyżej 4 m2 zajętej powierzchni dodatkowo łącznie z powierzchnią zadaszenia 
tego punktu - 5,00 zł

3) dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79 zł. 

4) w przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą. 

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej: 

1) sprzedaż dokonywaną na imprezach charytatywnych, promujących kulturę, sport i zdrowie oraz na festynach, 

2) sprzedaż dokonywaną przez podmioty gospodarcze przed ich sklepami lub kioskami, w których prowadzona 
jest działalność handlowa, o ile spełnione są następujące warunki: 

a) sprzedaż prowadzona jest na terenie przyległym bezpośrednio do punktu handlowego, 

b) sprzedaż jest zgodna z asortymentem towarów oferowanym w punkcie handlowym.

§ 4. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje z chwilą dokonywania sprzedaży. 

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: 

1) Panią Halinę Gulczyńską 

2) Pana Kazimierza Kajrowicza 

3) Panią Grażynę Zielonkę

3. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie na kwitariuszach przychodowych K-103 
pobranych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. 

4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty należności z tytułu pobranej opłaty targowej na konto Uzdrowiskowej 
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój w terminie 2 dni od daty dokonanego poboru opłaty. 
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5. Z pobranej opłaty inkasent zobowiązany jest sporządzić rozliczenie według zasad określonych w umowie na 
inkaso. 

6. Inkasentowi przysługuje prowizja w wysokości 10 % pobranej i rozliczonej kwoty. 

7. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście. 

8. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą rozwiązania umowy na pobór inkasa. 

9. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi miesięcznie w terminie do 14 dnia następnego miesiąca. 
Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 6. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez 
podatników bezpośrednio na konto Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. 

§ 7. Kontrolę dokumentów potwierdzających wnoszenie opłaty targowej sprawować będzie Straż Miejska 
Szczawna-Zdroju oraz inkasenci. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. 

§ 9. Traci moc: 

- uchwała Nr XXIII/52/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie stawek 
opłaty targowej, zasad ustalania i terminów poboru w drodze inkasa, 

- uchwała Nr XXIV/61/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXIII/52/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie stawek opłaty 
targowej, zasad ustalania i terminów poboru w drodze inkasa, 

- uchwała Nr XXVIII/11/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXIII/52/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie stawek opłaty 
targowej, zasad ustalania i terminów poboru w drodze inkasa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Borkusz

Id: 6A6BF499-FAC0-4BD3-81AC-8EDC3B2BBB16. Podpisany Strona 2




