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UCHWAŁA NR XIV/126/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 23 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 (tekst jednolity:
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zmianami) oraz art. art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613
z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Chmielniku:
1. Wprowadza opłatę targową;
2. Określa wysokość stawek opłaty targowej;
3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Miasta i Gminy Chmielnik wprowadza się opłatę targową.
1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, placach, chodnikach itp.
2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzących targowisko.
§ 3. Dzienna stawka opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik wynosi:
1) za stoisko pod wiatą bez parkingu ……………………………….…..............................…….5,00 zł
2) za stoisko pod wiatą z parkingiem ……………………….………….................................…10,00 zł
3) za stoisko na parkingu z pojazdem 3 mb ……………….……..............................…….……15,00 zł
4) za stoisko na parkingu z pojazdem do 6 mb ……………………....………...........................20,00 zł
5) za stoisko na parkingu z pojazdem do 9 mb ……………...…….……….....................……..30,00 zł
6) za stoisko bez zadaszenia i parkingu 1 mb ………….……………………....................……..5,00 zł
7) za stoisko bez zadaszenia i parkingu 2 mb ………………....………….……....................…..7,00 zł
8) za stoisko bez zadaszenia i parkingu 3 mb ……………………………........................…….10,00 zł
9) za sprzedaż z samochodu o ładunku do 3,5 tony ……………………....................….……...12,00 zł
10) za sprzedaż z samochodu o ładunku powyżej 3,5 tony ………………............................... 20,00 zł
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11) za sprzedaż z przyczepy jednoosiowej ……………………….………...................………..10,00 zł
12) za sprzedaż z przyczepy 2 osiowej …………………………………….......................…….20,00 zł
13) za sprzedaż z samochodu osobowego ……………………….…….…….....................…….10,00 zł
14) za sprzedaż bydła i koni za 1 szt. ………………………………………....................…..….15,00 zł
15) za sprzedaż trzody chlewnej za 1 szt. …………………………………....................…….….5,00 zł
16) za sprzedaż z samochodu specjalnego - mięsa, wędliny, ryby, drobiu, przetworów mięsnych
……………….………………….……………………………......................................……..30,00 zł
17) za stoisko gastronomiczne ……………………………………….……...................…….…30,00 zł
18) za stanowisko przestrzenne do 1 mb zajmowanej szerokości …………..........................…...5,00 zł
19) za stanowisko przestrzenne do 2 mb zajmowanej szerokości ………….................................7,00 zł
20) za stanowisko przestrzenne do 3 mb zajmowanej szerokości …………......................…….10,00 zł
21) za stanowisko przestrzenne za 1 m² ………………………………………......................…...2,00 zł
22) za stanowisko przestrzenne do 250 m² ……………………..………...................….……....50,00 zł
23) za stanowisko przestrzenne do 500 m² ………………………........................................... 100,00 zł
24) za stanowisko przestrzenne powyżej 500 m² ………………..……………........................150,00 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa
podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty. Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do czasu zakończenia handlu i okazywać do kontroli na żądanie uprawnionego pracownika UMiG
w Chmielniku oraz Straży Miejskiej w Chmielniku
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Zreczu Dużym 1A, 26-020 Chmielnik.
3. Do pobierania opłaty targowej wyznacza się inkasentów będących pracownikami Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o. z/s w Zreczu Dużym 1 A, 26-020 Chmielnik:
1) Dariusz Borończyk
2) Marcin Tomaszewski
3) Dariusz Ślusarski
4. ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. pobierający opłatę targową - odprowadzi ją, za okresy miesięczne
w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy w
Chmielniku.
5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 95 % od zebranych i terminowo odprowadzonych
kwot. opłaty targowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr. XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia
zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości za inkaso na Targowisku
Miejskim „Mój Rynek” w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej, uchwała nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia
zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku oraz uchwała nr VI / 43 / 2015 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/339/2014 Rady
Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,
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określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chmielniku

Sławomir Wójcik
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.

