
Projekt

z dnia  3 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia ............................................................ 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. 716 z późn. zm. ) oraz art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 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. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały.

3. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennej stawki maksymalnej określonej w ustawie.

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2. 

1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 
z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

2. Jeżeli zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży powierzchnia jest mniejsza niż 1m2, to zaokrągla się 
ją do 1m2. Powierzchnię zajmowaną przez podmiot dokonujący sprzedaży powyżej 1m2 liczy się w pełnych 
metrach kwadratowych zaokrąglając w ten sposób, że końcówkę powierzchni wynoszącą mniej niż 0,50m2 pomija 
się, natomiast końcówkę powierzchni wynoszącą 0,50m2 i więcej podwyższa się do pełnego m2.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) Zajmowanej powierzchni - rozumie się przez to jednolity obszar służący podmiotowi dokonującemu sprzedaży 
do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia straganu, stolika lub 
innego przedmiotu pełniącego rolę lady dla celów sprzedaży, magazynowania towarów i składowania opakowań 
po towarach jak również dla potrzeb bytowych samego sprzedającego.

b) Ulicach przyległych do Rynku - należy przez to rozumieć ulice: Targową, Ks. Płk. Wilhelma Kubsza, Park 
Miejski, Bartosza Głowackiego, Plac Gladbeck, Powstańców Śląskich.

c) Imprezach – rozumie się przez to imprezy organizowane lub współorganizowane przez Miasto Wodzisław 
Śląski, w szczególności „Dni Wodzisławia”, „Pożegnanie Lata”, „Sylwester”.

4. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest z środka transportu, a podmiot dokonujący sprzedaży zajmuje dodatkową 
powierzchnię powyżej 2m2 powierzchnię tę zalicza do zajmowanej powierzchni zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 3 lit. a.
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5. W przypadku dokonywania sprzedaży na płycie Rynku oraz ulicach przyległych w czasie trwania imprez, 
a także w miejscach co do których właściwy organ gminy wydał decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia sprzedaży lub co do których została zawarta przez właściwy organ gminy lub jednostkę 
organizacyjną gminy umowa której przedmiotem jest oddanie terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego w posiadanie 
zależne w celu prowadzenia sprzedaży, pod pojęciem zajmowanej powierzchni o której mowa w ust. 3 lit. 
a rozumie się także obszar zajęty pod środek transportu z którego dokonywana jest sprzedaż, oraz obszar zajęty 
przez osobę dokonującą sprzedaży obnośnej z ręki, kosza lub innego pojemnika.

§ 3. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

a) Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na terenie: targowiska położonego przy ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (cześć działek Nr 1772/138, 1920/138, 1907/138 o pow. 2040,18m2 zapisanych 
w GLIW/00010038/9, GLIW/00006173/6, GLIW00008576/5), oraz obszaru bezpośrednio przyległego do tego 
targowiska, tj. ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz terenu przyległego do pawilonu   "SUPERSAM" i 
pawilonu handlowego do niego przylegającego przy ulicy 26 Marca; na terenie Rynku, ulicy Ks. Płk. Wilhelma 
Kubsza, Osiedla XXX Lecia PRL, ulicy Bogumińskiej na obszarze przyległym do stacji paliw firmy 
„Klockiewicz”, obszarów na których dokonuje się sprzedaży w związku z  okresami przedświątecznymi oraz  
pozostałych obszarów miasta

b) Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego na terenie:

- Targowiska przy ulicy Targowej (działki 2859/344, 2249/344, 2250/344),

- Obszaru bezpośrednio przylegającego do Targowiska przy ulicy Targowej tj. ulicy Targowej, terenu obok 
Hali Targowej i dworca znajdującego się obok Galerii Wodzisław Karuzela,

- Targowiska przy ulicy Bogumińskiej,

- Obszarów na których dokonuje się sprzedaży w związku z imprezami,

§ 4. 

1. Na każdą przyjętą wpłatę inkasent wydaje wpłacającemu pokwitowanie z przydzielonego mu kwitariusza.

2. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie pobranej gotówki oraz 
kwitariuszy, które są drukami ścisłego zarachowania.

§ 5. 

Inkasenci, o których mowa w § 3 ust. 2 wpłacają niezwłocznie pobraną opłatę targową na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta lub w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, nie później jednak niż w pierwszy dzień 
roboczy po tygodniu w którym opłata targowa została pobrana.

§ 6. 

Zwalnia się z opłaty targowej: dokonywanie sprzedaży na Rynku w Wodzisławiu Śląskim w czasie 
organizowanych przez Miasto Wodzisław Śląski jarmarków – w tym Wielkanocnego, Franciszkańskiego, 
Bożonarodzeniowego, dokonywanie sprzedaży na Rynku w Wodzisławiu Śląskim w czasie współorganizowanego 
przez Miasto Wodzisław Śląski Wodzisławskiego Jarmarku Staroci oraz dokonywanie sprzedaży na odpustach 
parafialnych.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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§ 8. 

Traci moc Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 roku 
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 i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

§ 9. 

1. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Id: 19219E2E-E797-4CB9-8A28-0A8DBF6237DE Strona 3



Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

I. Teren targowisk:  przy ulicy Targowej (działki Nr 2249/344, Nr 2250/344  oraz część działki  Nr 2859/344), targowiska przy ulicy Bogumińskiej (działki Nr 2372/168,
2373/168), oraz teren targowiska przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego  (cześć działek Nr 1772/138, 1920/138, 1907/138 o pow.2040,18m² zapisanych w

GLIW/00010038/9, GLIW/00006173/6, GLIW00008576/5)

L.p. Sposób dokonywania
sprzedaży

Stawka opłaty targowej

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

1 Za dokonywanie sprzedaży z środka
transportu o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony włącznie -

jeżeli towar znajduje się na
pojeździe 

6,00zł. 6,00zł. 18,00zł. 18,00zł. 15,00zł. 15,00zł. 15,00zł. 15,00zł. 15,00zł. 18,00zł. 15,00zł. 18,00zł.

2 Za dokonywanie sprzedaży z środka
transportu o dopuszczalnej masie

całkowitej powyżej 3,5 tony - jeżeli
towar znajduje się na pojeździe  

9,00zł. 9,00zł. 20,00zł. 20,00zł. 18,00zł. 18,00zł. 18,00zł. 18,00zł. 18,00zł. 20,00zł. 18,00zł. 20,00zł.

3 Od każdej osoby dokonującej
sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza

lub innego pojemnika

1,00zł. 1,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł. 2,00zł.

4 Za zajęcie miejsca pod stoisko,
stragan, itp. lub towar przeznaczony
do sprzedaży - za 1m2 zajmowanej

powierzchni

1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł. 1,00zł.

II. Teren Rynku oraz ulic przyległych w czasie trwania imprez; miejsca co do których właściwy organ gminy wydał decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia sprzedaży lub co do których została zawarta przez właściwy organ gminy lub jednostkę organizacyjną gminy umowa której przedmiotem jest oddanie

terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego w posiadanie zależne w celu prowadzenia sprzedaży.  

L.p Sposób dokonywania
sprzedaży

Stawka opłaty targowej

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

1 Za zajęcie miejsca pod stoisko,
stragan, itp. lub towar przeznaczony
do sprzedaży - za 1m2 zajmowanej

powierzchni

6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł.

Załącznik do Uchwały Nr ............................................................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia ............................................................ 2016 r.
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III. Pozostałe miejsca w których jest prowadzona sprzedaż

L.p Sposób dokonywania
sprzedaży

Stawka opłaty targowej

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

1 Za dokonywanie sprzedaży z środka
transportu o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony włącznie -

jeżeli towar znajduje się na pojeździe

40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł. 40,00zł.

2 Za dokonywanie sprzedaży z środka
transportu o dopuszczalnej masie

całkowitej powyżej 3,5 tony  - jeżeli
towar znajduje się na pojeździe  

50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł.

3 Od każdej osoby dokonującej
sprzedaży obnośnej:  z ręki, kosza

lub innego pojemnika

5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł. 5,00zł.

4 Za dokonywanie sprzedaży warzyw,
owoców, grzybów uprawnych,
płodów runa leśnego w stanie

nieprzerobionym jeżeli zajmowana
powierzchnia nie przekracza 2 m² –

za 1m² zajmowanej powierzchni

6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł. 6,00zł.

5 Za zajęcie miejsca pod stoisko,
stragan, itp. lub towar przeznaczony
do sprzedaży - za 1m2 zajmowanej

powierzchni – w przypadku
dokonywania sprzedaży warzyw,
owoców, grzybów uprawnych,
płodów runa leśnego w stanie

nieprzerobionym

30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł. 30,00zł.

6 Za zajęcie miejsca pod stoisko,
stragan, itp. lub towar przeznaczony
do sprzedaży - za 1m2 zajmowanej

powierzchni – w przypadku
dokonywania sprzedaży pozostałych

artykułów

50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł. 50,00zł.
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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. Jednocześnie zgodnie z art. 47 § 4a ustawy
Ordynacja podatkowa terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym,
zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący
właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.

Aktualnie obowiązujące stawki opłaty targowej wynikają z uchwały Nr XIII/124/15 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 roku 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 i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia
zwolnień z opłaty targowej. W przedstawionym projekcie uchwały przyjęto następujące rozwiązania:

1.  W kontekście stawek opłaty targowej, utrzymano „podział” targowisk (czyli wszystkich miejsc gdzie
prowadzona jest sprzedaż) na: a/ targowiska zorganizowane (targowisko przy ulicy Targowej, targowisko przy
ulicy Bogumińskiej, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego), b/ teren płyty Rynku oraz ulic przyległych w czasie
trwania imprez, oraz miejsca wyznaczone przez właściwe organy, c/ pozostałe miejsca w których jest
prowadzona sprzedaż.

2. Utrzymano dotychczasowy podział sposobu dokonywania sprzedaży.

3. Obniżono stawkę za zajęcie miejsca pod stoisko, stragan, itp. lub towar przeznaczony do sprzedaży na
targowiskach zorganizowanych z 2,50zł od miesiąca marca do grudnia, do 1,00zł przez cały rok.

4.  Wprowadzono dodatkowe zwolnienie z opłaty targowej dotyczące dokonywania sprzedaży na odpustach
parafialnych.

5.  Wprowadzono zmianę dotyczącą inkasentów - obecnie inkasentami został wyznaczony Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego i Służby Komunalne Miasta.

6.  Dodano nową stawkę opłaty targowej w wysokości 6 zł za m2 za dokonywanie sprzedaży warzyw,
owoców, grzybów uprawnych, płodów runa leśnego w stanie nieprzerobionym jeżeli zajęta powierzchnia nie
przekracza 2m2.

Założenia niniejszej uchwały są rezultatem wypracowanego stanowiska na posiedzeniu Komisji
Budżetu Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 26 września 2016 roku po zapoznaniu się z petycjami
kupców handlujących na targowisku przy ulicy Targowej i Bogumińskiej, którego przedmiotem było m.in.
opracowanie ewentualnych zmian w zakresie wysokości i zasad ustalania opłaty targowej na terenie Miasta,
oraz realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z
przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał w zakresie poboru opłaty targowej na terenie Miasta za okres 2006-
2016. W Uchwale Nr XXII/225/16 z dnia 27 września 2016 r. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
postanowiła uwzględnić petycję kupców handlujących na targowisku przy ulicy Targowej w Wodzisławiu
Śląskim dotyczącą obniżenia opłaty targowej, nie uwzględniono natomiast petycji kupców dokonujących
sprzedaży na targowisku przy ulicy Bogumińskiej dotyczącej zniesienia opłaty targowej.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika ze zmian jakie wprowadziła ustawa z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 28 lipca 2015 r. poz.
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1045). W art. 9 pkt 10 w/w ustawy zostały bowiem wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych na podstawie których art. 15 ust. 1 tej ustawy otrzymał brzmienie
rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Oznacza to, iż od momentu wejścia w życie tego
przepisu (czyli od dnia 01 stycznia 2016 roku) opłata targowa ma charakter fakultatywny, a wiec jej
obowiązywanie na terenie Miasta wymaga podjęcia przez organ stanowiący decyzji w tej sprawie (a więc jej
wprowadzenia).

Należy także pamiętać, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (art. 19 pkt 3) rada gminy, w drodze uchwały może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie
zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. Art. 20b stanowi już jednak, iż w przypadkach, o których mowa
m.in. w art. 19 pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta
powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, a ponadto zgodnie
z art. 20c w przypadkach, o których mowa m.in. w art. 19 pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje
udzielanie pomocy publicznej, pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. Ustawa z dnia 30 kwietnia
2004 roku w sprawie postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej w art. 7 ust. 3 stanowi
natomiast, iż projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości
zasad udzielania pomocy. Generalnie więc wprowadzając zwolnienia z opłaty targowej, ale także różnicując
stawki opłaty targowej rozważyć należy czy takie działanie nie stanowi pomocy publicznej, a jeżeli jest to
pomoc to może być udzielana jedynie jako pomoc de minimis (ze wszystkimi tego konsekwencjami w postaci
np. badania dopuszczalnej wysokości pomocy czy opisanych wyżej zasad dotyczących przygotowywania
projektu uchwały).

Obowiązująca uchwała (a także proponowane zmiany) z jednej strony różnicują wysokość stawek opłaty
targowej, ale także dopuszcza zwolnienie przedmiotowe – udzielić więc należy odpowiedzi na pytanie czy taka
konstrukcja uchwały stanowić będzie pomoc publiczną. Zarówno w przypadku różnicowania stawek opłaty jak
i wprowadzonych zwolnień przedmiotowych mamy do czynienia (biorąc pod uwagę definicje pomocy
publicznej) z środkami publicznymi, preferencje dotyczą przedsiębiorców, a lokalizacja Miasta Wodzisławia
Śląskiego (bliskość granicy) może nasuwać wątpliwości czy preferencje te grożą zakłóceniem lub zakłócają
konkurencje oraz mają wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Różnicowanie
stawek wg sposobu dokonywania sprzedaży czy miejsca dokonywania sprzedaży nie ma celu (i nie powoduje)
wspieranie konkretnych przedsiębiorców czy też konkretnych rodzajów działalności, nie wpływa na naruszanie
konkurencji w wymiarze europejskim (tylko bowiem na terenie obowiązywania uchwały istnieje
uprzywilejowanie konkretnych podmiotów). Co istotne zapisy uchwały w części dotyczącej różnicowania
stawek, ale także zwolnień przedmiotowych adresowane są do wszystkich przedsiębiorców – mogą więc z nich
korzystać także przedsiębiorcy którzy swoją siedzibę posiadają także na terenie innych państw członkowskich
pod warunkiem, iż na terenie Miasta dokonują sprzedaży. Można więc stwierdzić, iż taka konstrukcja stawek na
terenie Miasta ma charakter systemowy, a jej celem (biorąc także pod uwagę fakt, iż osobami dokonującymi
sprzedaży wcale nie muszą być przedsiębiorcy) nie jest wspieranie określonej działalności gospodarczej.
Ponadto różnicowanie stawek ale także zwolnienia mają charakter przedmiotowy (a nie podmiotowy), z niższej
stawki może korzystać każdy podmiot dokonujący sprzedaży. Również każdy przedsiębiorca (niezależnie od
jego siedziby) dokonujący sprzedaży w określonym miejscu i czasie na terenie Miasta będzie mógł na tych
samych zasadach korzystać ze zwolnienia z opłaty targowej, co także powoduje, iż nie mamy do czynienia
z pomocą publiczną. Z uwagi więc na konstrukcję stawek i rodzaj zwolnienia uchwała ta nie przewiduje
udzielania pomocy publicznej.

Id: 19219E2E-E797-4CB9-8A28-0A8DBF6237DE Strona 2




