
UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2009  

RADY MIASTA WISŁY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 15 i art.19 
pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje 

w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG 
z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 
czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 

1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) oraz art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, 
poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr
44, poz. 362, Nr 57, poz. 466) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) - 
Rada Miasta Wisły uchwala co następuje:  

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowiskach. Wskazanie miejsca do handlu 

i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.  

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.  

§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 

z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa 

drogowego.  

§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz na parkingu od strony ul. 

Kolejowej w następujący sposób: 
1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp. przez indywidualnych producentów sprzedających 

wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce 4,- zł 
2. przy dokonywaniu sprzedaży ze stałego stanowiska targowego: 

3. przy dokonywaniu sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 8,- zł 
4. przy sprzedaży z samochodu za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,- zł 
5. przy dokonywaniu sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami 

określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4.  

§ 5. Handel w pasie drogowym na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską oraz na 

Placu Hoffa jest możliwy wyłącznie podczas organizowania kiermaszy, po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa 

drogowego.  

§ 6. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży ze 

stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego: 

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do 
skrzyżowania z ul. Olimpijską oraz ul. Stellera, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie 
kiermaszy, za stoisko, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 40,-zł 

§ 7. Handel na alejkach parkowych w Parku im. Kopczyńskiego może być prowadzony podczas organizowania 

kiermaszy, a także innych imprez, za zgodą Burmistrza Miasta Wisły.  

§ 8. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób: 

§ 9. W okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej dzienne stawki opłaty targowej określone w § 6 i 8 podwyższa się 
o 20%.  

§ 10. Przy sprzedaży w innych miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2 i § 8 niniejszej uchwały pobiera się 
opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz parkingu od strony ul. 

Kolejowej.  

§ 11. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 681,54 zł.  

§ 12. 1. Inkasentem opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz na parkingu od strony ul. Kolejowej 

będzie na podstawie umowy Klub Sportowy “Wisła – Ustronianka”. 
2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz parkingu od strony ul. Kolejowej 

wynagrodzenie w wysokości 80% od zainkasowanej kwoty.  

3. Inkasentem opłaty targowej we wszelkich miejscach poza wymienionymi w § 4 będzie na podstawie umowy 

Wiślańskie Centrum Kultury.  

4. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej ustalonego w ust. 3 wynagrodzenie w wysokości 95% od zainkasowanej 

kwoty.  

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

§ 14. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej: 

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXV/317/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2009, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.  

1) typu A 100,- zł

2) typu B 95.- zł

1) wyrobów rękodzielniczych 10,- zł

2) pozostałych artykułów i usług 30,- zł

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 

30,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 

40,- zł

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 

handlującego 20,- zł

1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych,

2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami,

3) sprzedaż na stoiskach wystawianych podczas kiermaszy przez twórców posiadających legitymację twórcy 
ludowego, 

4) sprzedaż produktów pszczelarskich w czasie „święta miodu”.

Przewodniczący Rady  

 

Tomasz Bujok 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2009  

RADY MIASTA WISŁY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 15 i art.19 
pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje 

w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG 
z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 
czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 

1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) oraz art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, 
poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr
44, poz. 362, Nr 57, poz. 466) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) - 
Rada Miasta Wisły uchwala co następuje:  

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowiskach. Wskazanie miejsca do handlu 

i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.  

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.  

§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 

z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa 

drogowego.  

§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz na parkingu od strony ul. 

Kolejowej w następujący sposób: 
1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp. przez indywidualnych producentów sprzedających 

wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce 4,- zł 
2. przy dokonywaniu sprzedaży ze stałego stanowiska targowego: 

3. przy dokonywaniu sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 8,- zł 
4. przy sprzedaży z samochodu za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,- zł 
5. przy dokonywaniu sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami 

określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4.  

§ 5. Handel w pasie drogowym na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską oraz na 

Placu Hoffa jest możliwy wyłącznie podczas organizowania kiermaszy, po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa 

drogowego.  

§ 6. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży ze 

stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego: 

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do 
skrzyżowania z ul. Olimpijską oraz ul. Stellera, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie 
kiermaszy, za stoisko, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 40,-zł 

§ 7. Handel na alejkach parkowych w Parku im. Kopczyńskiego może być prowadzony podczas organizowania 

kiermaszy, a także innych imprez, za zgodą Burmistrza Miasta Wisły.  

§ 8. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób: 

§ 9. W okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej dzienne stawki opłaty targowej określone w § 6 i 8 podwyższa się 
o 20%.  

§ 10. Przy sprzedaży w innych miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2 i § 8 niniejszej uchwały pobiera się 
opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz parkingu od strony ul. 

Kolejowej.  

§ 11. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 681,54 zł.  

§ 12. 1. Inkasentem opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz na parkingu od strony ul. Kolejowej 

będzie na podstawie umowy Klub Sportowy “Wisła – Ustronianka”. 
2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz parkingu od strony ul. Kolejowej 

wynagrodzenie w wysokości 80% od zainkasowanej kwoty.  

3. Inkasentem opłaty targowej we wszelkich miejscach poza wymienionymi w § 4 będzie na podstawie umowy 

Wiślańskie Centrum Kultury.  

4. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej ustalonego w ust. 3 wynagrodzenie w wysokości 95% od zainkasowanej 

kwoty.  

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

§ 14. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej: 

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXV/317/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2009, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.  

1) typu A 100,- zł

2) typu B 95.- zł

1) wyrobów rękodzielniczych 10,- zł

2) pozostałych artykułów i usług 30,- zł

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 

30,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 

40,- zł

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 

handlującego 20,- zł

1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych,

2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami,

3) sprzedaż na stoiskach wystawianych podczas kiermaszy przez twórców posiadających legitymację twórcy 
ludowego, 

4) sprzedaż produktów pszczelarskich w czasie „święta miodu”.

Przewodniczący Rady  

 

Tomasz Bujok 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2009  

RADY MIASTA WISŁY  

z dnia 17 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 15 i art.19 
pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje 

w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG 
z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 
czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 

1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) oraz art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, 
poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr
44, poz. 362, Nr 57, poz. 466) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) - 
Rada Miasta Wisły uchwala co następuje:  

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowiskach. Wskazanie miejsca do handlu 

i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.  

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.  

§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 

z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa 

drogowego.  

§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz na parkingu od strony ul. 

Kolejowej w następujący sposób: 
1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp. przez indywidualnych producentów sprzedających 

wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce 4,- zł 
2. przy dokonywaniu sprzedaży ze stałego stanowiska targowego: 

3. przy dokonywaniu sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 8,- zł 
4. przy sprzedaży z samochodu za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,- zł 
5. przy dokonywaniu sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami 

określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4.  

§ 5. Handel w pasie drogowym na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską oraz na 

Placu Hoffa jest możliwy wyłącznie podczas organizowania kiermaszy, po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa 

drogowego.  

§ 6. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży ze 

stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego: 

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do 
skrzyżowania z ul. Olimpijską oraz ul. Stellera, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie 
kiermaszy, za stoisko, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 40,-zł 

§ 7. Handel na alejkach parkowych w Parku im. Kopczyńskiego może być prowadzony podczas organizowania 

kiermaszy, a także innych imprez, za zgodą Burmistrza Miasta Wisły.  

§ 8. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób: 

§ 9. W okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej dzienne stawki opłaty targowej określone w § 6 i 8 podwyższa się 
o 20%.  

§ 10. Przy sprzedaży w innych miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2 i § 8 niniejszej uchwały pobiera się 
opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz parkingu od strony ul. 

Kolejowej.  

§ 11. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 681,54 zł.  

§ 12. 1. Inkasentem opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz na parkingu od strony ul. Kolejowej 

będzie na podstawie umowy Klub Sportowy “Wisła – Ustronianka”. 
2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz parkingu od strony ul. Kolejowej 

wynagrodzenie w wysokości 80% od zainkasowanej kwoty.  

3. Inkasentem opłaty targowej we wszelkich miejscach poza wymienionymi w § 4 będzie na podstawie umowy 

Wiślańskie Centrum Kultury.  

4. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej ustalonego w ust. 3 wynagrodzenie w wysokości 95% od zainkasowanej 

kwoty.  

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

§ 14. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej: 

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXV/317/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2009, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.  

1) typu A 100,- zł

2) typu B 95.- zł

1) wyrobów rękodzielniczych 10,- zł

2) pozostałych artykułów i usług 30,- zł

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 

30,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 

40,- zł

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 

handlującego 20,- zł

1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych,

2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami,

3) sprzedaż na stoiskach wystawianych podczas kiermaszy przez twórców posiadających legitymację twórcy 
ludowego, 

4) sprzedaż produktów pszczelarskich w czasie „święta miodu”.

Przewodniczący Rady  

 

Tomasz Bujok 
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