UCHWAŁA NR 172/XIII/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska
Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec:
1) w miejscowościach z wyznaczonymi miejscami do handlu w miejscach wyznaczonych,
2) w pozostałych miejscowościach, w których nie ma wyznaczonych miejsc do handlu.
§ 2.
1. W miejscowościach, o których mowa w §1 pkt 1) ustala się opłaty targowe za każdy dzień targowy:
a) 14,00 zł – od osób prowadzących sprzedaż z jednego wydzielonego stanowiska handlowego i każdą jej krotność
za zajęcie każdego kolejnego stanowiska,
b) 20,00 zł – od osób prowadzących sprzedaż z jednego wydzielonego stanowiska handlowego przeznaczonych do
handlu z pojazdów samochodowych bez względu na to czy pojazd znajduje się na stanowisku,
c) 3,00 zł - od rolników prowadzących sprzedaż towarów (warzywa, owoce, nabiał) własnej produkcji oraz osób
prowadzących sprzedaż miodu pochodzącego z własnej pasieki. W przypadku prowadzenia sprzedaży
produktów z własnej produkcji pobierana będzie opłata w wysokości wymienionej w § 2 ust.1 lit. a) lub b).
2. W miejscowościach, o których mowa w § 1 pkt 2 pobiera się opłatę targową za każdy dzień handlu
w wysokości 14,00 zł, z wyłączeniem sprzedaży towarów dokonywanych przez rolników (warzywa, owoce, nabiał)
własnej produkcji i od osób prowadzących sprzedaż miodu pochodzącego z własnej pasieki, dla których ustala się
stawkę 3,00 zł.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 171/XXVI/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia
opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Waldemar Błauciak
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Uzasadnienie
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Zgodnie z art.19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa wysokość dziennej stawki opłaty targowej.
Maksymalna stawka opłaty targowej na 2016r. została opublikowana w obwieszczeniu Ministra Finansów z
dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. i
wynosi 758,47zł dziennie.

Id: F84A360E-105D-4172-91B8-445DF766D084. Podpisany

Strona 1

