
Projekt

z dnia  9 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 761 z późn. zm. )  oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 296 z późn.zm.)  Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. W uchwale NR XXIV/239/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wprowadzenia 
zwolnień z opłaty targowej § 3 ust.2 lit.b otrzymuje brzmienie: „b) Służby Komunalne Miasta Wodzisławia 
Śląskiego.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z tym że opłacie targowej
nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Targowiskami, o których mowa wyżej, są
wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności
przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone
przez prowadzącego targowisko. Ponadto zgodnie z art. 16 w/w ustawy zwalnia się od opłaty targowej
podmioty dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku
z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Art. 19 stanowi jednocześnie, iż rada gminy,
w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat
określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć od dnia 01 stycznia 2017 roku
751,65 złotych dziennie. Ponadto rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej
w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, a także może wprowadzać inne
niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od tej opłaty. W stosunku do zapisów
obowiązującej Uchwały NR XXIV/239/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości
stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej w  przedstawionym projekcie uchwały zmieniającej przyjęto
rozwiązanie, iż Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego zostają wyznaczone jako inkasent opłaty
targowej na terenie całego miasta.
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