UCHWAŁA NR XVI.113.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
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 ), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. ) Rada Miejska, uchwala co
następuje :
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Sztum:
1. Za sprzedaż na targowisku miejskim:
a) za 1 m² zajętej powierzchni w wysokości 7,00 zł,
b) z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł,
2. Za sprzedaż na pozostałym terenie miasta i gminy Sztum:
a) za 1 m² zajętej powierzchni z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza w wysokości 30,00 zł,
b) z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. w wysokości 65,00 zł,
3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł dziennie.
§2
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę
wyższą.
§3
1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. w Sztumie.
2. Z tytułu poboru opłaty targowej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie,
otrzymywać będzie prowizję w wysokości 12% zainkasowanej kwoty.
3. Zasady poboru opłaty i wypłaty prowizji zostaną określone w umowie zawartej z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie.
§4
Traci moc uchwała XXV/224//2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
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§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadała radom gmin uprawnienia do określania wysokości stawek
opłaty targowej. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim oraz wszelkich miejscach,
w których jest prowadzona sprzedaż. Wysokość stawki opłaty targowej nie przekracza kwoty 758,47 zł dziennie
i jest zgodna z ustawą. Stawki opłaty targowej pobieranej na targowisku w obecnej chwili są na poziomie roku
2013.
Mając na względzie trudną sytuację na rynku podniesienie stawek opłaty targowej na targowisku, a tym
samym zwiększenie kosztów prowadzenia działalności handlowej, może doprowadzić do ograniczenia handlu
na targowiskach. W konsekwencji wpływy z poboru opłaty targowej będą mniejsze. Proponuje się
pozostawienie obowiązujących stawek opłaty.
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