UCHWAŁA NR X/175/2007
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Z DNIA 5 CZERWCA 2007 ROKU

w sprawie opłaty targowej
Na podstawie: art.15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M.P. nr 75, poz. 758) oraz art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska
p o st an aw ia
§1
Ustalić wysokość opłaty targowej w postaci stawek dziennych określonych w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Zwolnić z opłaty targowej
1. miejsca przed samochodem, z którego dokonuje się sprzedaży na targowiskach dla których
2
została ustalona lokalizacja, zajęte pod ekspozycję zewnętrzną towaru do 5 m ,
2. sprzedaż dokonywaną w „boksach”, które są objęte umową najmu, umiejscowionych
w budynkach.
§3
Ilekroć w załącznikach do niniejszej uchwały jest mowa o opłacie targowej liczonej za metr
kwadratowy, oznacza to, że:
2
2
a) za handel na powierzchni do 1 m pobiera się pełną stawkę jak za 1 m ,
2
b) w przypadku powierzchni ponad 1 m stosuje się następujące zaokrąglenia:
2
- końcówki nie przekraczające 0,5 m powierzchni pomija się,
2
- końcówki przekraczające 0,5 m powierzchni podnosi się do pełnego metra.
§4
Dla celów opłaty targowej wprowadza się podział targowisk oraz podział miasta na strefy według
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§5
1. Opłatę targową pobierają:
a) na targowiskach, dla których została ustalona lokalizacja - podmioty gospodarcze prowadzące
targowiska to jest:
- PSS „Społem”
- Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”
- Janina Wantoła F.H. „Józio”
- Ewa Matla F.H. „Robex”
b) na targowiskach przy ul. Broniewskiego, ul. Żabiniec oraz w pozostałych miejscach prowadzenia
działalności handlowej – Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku - Białej.
2. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta.

3. Pełną wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego Wydziału Dochodów Budżetowych w Bielsku-Białej w terminie do 5 dnia
następującego po miesiącu objętym płatnością.
§6
1. Ustala się następujące wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej (prowizję):
od zainkasowanych opłat targowych
- dla PSS „Społem”
- dla Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.
- dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
- dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie
Miejskim w Bielsku - Białej
- dla Janiny Wantoła F.H. „Józio”
- dla Ewa Matla F.H. „Robex”

- 25 %
- 25 %
- 70 %
- 40 %
- 25 %
- 25 %

2. Prowizję za pobór opłaty targowej wypłaca Urząd Miejski w Bielsku-Białej do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu wpłacenia przez inkasenta, na rachunek Urzędu Miejskiego pobranych
opłat targowych, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury.
§7
Zobowiązuje się uprawnionych inkasentów do odbioru druków opłaty targowej w Wydziale Dochodów
Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
§8
Inkasenci zobowiązani są do składania miesięcznych rozliczeń przychodu i rozchodu druków opłaty
targowej w Wydziale Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie do 5 dnia
miesiąca następującego po miesiącu ich pobrania.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska - Białej.
§ 10
Traci moc uchwała Nr XX/675/2003 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie opłaty targowej oraz uchwała Nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 5 grudnia
2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/675/2003 Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie opłaty targowej
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

