
 

 

UCHWAŁA NR XLI/448/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 23 lutego 2018 r. 

w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia  

za inkaso 

Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w Gminie Miasto Świdnica opłatę targową. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Miasto Świdnica, 

w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

3. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży 

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej są bilety opłaty targowej, stanowiące druki ścisłego zarachowania 

z naniesioną datą uiszczenia opłaty. 

5. Powierzchnia zajęta na prowadzenie sprzedaży oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego 

i towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), środek transportu, z którego dokonuje  

się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu), środka 

transportu. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa od osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach 

w rozumieniu  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Inkasentem opłaty targowej na targowisku miejskim w Świdnicy przy ul. Mieszka jest” SPOŁEM” 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców, z siedzibą w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 8. 

3. Wynagrodzenie miesięczne za inkaso opłaty targowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 25% kwoty 

zainkasowanych  w ciągu miesiąca opłat targowych. 

4. Inkasentem opłaty targowej na Giełdzie Spożywczo-Rolnej przy ul. Inżynierskiej w Świdnicy  

jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „ŚWIDNICA” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 

6 w Świdnicy. 

5. Wynagrodzenie miesięczne za inkaso opłaty targowej, o której mowa w ust. 3, wynosi 85% kwoty 

zainkasowanych w ciągu miesiąca opłat targowych. 
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6. Inkasentem opłaty targowej w trakcie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę 

Miasto Świdnica oraz miejskie jednostki organizacyjne, jest Świdnicki Ośrodek Kultury, z siedzibą przy Rynek 

43 w Świdnicy. 

7. Wynagrodzenie miesięczne za inkaso opłaty targowej, o której mowa w ust. 5, wynosi 90% kwoty 

zainkasowanych  w ciągu miesiąca opłat targowych. 

8. Inkasent opłaty targowej zobowiązany jest do przekazywania na rachunek Gminy Miasto Świdnica 100% 

wpływów z opłaty targowej do dnia 7-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyły 

wpływy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Świdnicy. 

§ 5. Traci moc uchwała nr III/39/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 07 lutego 2003 r. w sprawie opłaty 

targowej, zmieniona uchwałami nr XXXVI/368/05, nr XLVI/452/05, nr XXXVIII/471/09, nr V/22/11,  

nr XX/208/16. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego . 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Dzięcielski
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/448/18 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 23 lutego 2018 r. 

 

Stawki dzienne opłat targowych 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na stałych targowiskach,  

w następującej wysokości:  

a) za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do  sprzedaży, niezależnie od branży             

    za 1m² powierzchni     2,50 zł    

b) przy sprzedaży części do: 

- samochodu, ciągnika, przyczepy  25 zł 

- pojazdów jednośladowych   6 zł   

c) przy sprzedaży z przyczepy, samochodu, platformy 12 zł 

d) przy sprzedaży z wozu konnego   6 zł 

e) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru  2,50 zł 

f) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza   2,50 zł 

g) przy sprzedaży ze stołu – za 1m² powierzchni  stołu 2,50 zł        

 

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na okolicznościowych kiermaszach 

w trakcie: 

a)  imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Miasto Świdnica oraz   miejskie jednostki 

organizacyjne: 

- za stoisko o powierzchni do 2 m²    6 zł 

- za stoisko o powierzchni powyżej 2 m² do 4 m²   8 zł   

- za stoisko o powierzchni powyżej 4 m² do 6 m²   10 zł 

- za stoisko o powierzchni powyżej 6 m² do 10 m²  12 zł         

- za stoisko o pow. powyżej 10 m² za każdy następny metr 3 zł 

- przy sprzedaży z samochodu osobowego   30 zł 

- przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepą 

  i innego samochodu niż osobowy    40 zł 

- za wjazd i postój samochodu osobowego  

  (niezależnie od opłaty za stoisko)    30 zł 

- za wjazd i postój samochodu osobowego z przyczepą i innego  

  samochodu niż osobowy (niezależnie od opłaty za stoisko) 40 zł                   

b) „Dni Świdnicy” 

- za prowadzenie działalności gastronomicznej za sprzedażą napojów alkoholowych 

- za stoisko o powierzchni do 100 m² za każdy metr  4 zł 

- za stoisko o powierzchni pow. 100 m² za każdy następny metr 10 zł          

- za prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów alkoholowych 

- za stoisko o powierzchni do 50 m² za każdy metr  3 zł 

- za stoisko o powierzchni powyżej 50 m²  

za każdy następny metr     5 zł 

- handel ze stoisk, bez względu na przedmiot sprzedaży 

- za stoisko o powierzchni do 2 m²    50 zł 

- za stoisko o powierzchni  powyżej 2 m² do 10 m²  100 zł 

- za stoisko o pow. powyżej 10 m² za każdy dodatkowy metr 2,50 zł 

 

c) ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na okolicznościowych kiermaszach  

w trakcie imprez – 50% stawek określonych w pkt 2 ppkt  b. 

 

3. Przy sprzedaży z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, poza przypadkami 

określonymi  w pkt. 1 i 2, ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 50 zł. 
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