
Uchwała Nr XXXIX/538/2009
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej poboru,
określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta
Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1a i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej należnej od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach w następującej wysokości:
1) na placu targowym Rynek Mały, w granicach wyznaczonych przez właściciela terenu – 1,00 zł,
2) na zorganizowanych placach targowych, w granicach wyznaczonych przez prowadzącego

targowisko – 2,00 zł,
3) w odległości do 10 m od ogrodzeń cmentarzy przy sprzedaży: kwiatów, wieńców, zniczy, świec

– 3,00 zł,
4) w pozostałych miejscach nie wymienionych w pkt 1-3, z zastrzeżeniem ust. 2 – 500,00 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej określona w ust. 1 pkt 4 w okresie 2 tygodni przed Świętami
Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia wynosi – 10,00 zł.

3. Przez zorganizowany plac targowy rozumie się wyodrębniony z przestrzeni w dowolny, widoczny
sposób i w formie, przeznaczony na dokonywanie sprzedaży przez co najmniej 20 podmiotów
obszar, o powierzchni przekraczającej 500 m² i utwardzonej nawierzchni, wyposażony w: budynki
oraz budowle lub stoły handlowe przeznaczone na dokonywanie sprzedaży; niezbędne media, a
w szczególności: zasilanie energetyczne, kanalizację, wodę oraz toalety, na który prowadzący plac
targowy posiada tytuł prawny oraz zawartą umowę na wywóz nieczystości.

§ 2

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

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się inkasentów opłaty targowej:

1) na „Placu przy Grunwaldzkiej” – Jaworznickie TBS Sp. z o.o. w Jaworznie,
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2) na „Placu targowym Osiedle Stałe” – Stowarzyszenie Prywatnych Kupców „Manhattan” w
Jaworznie,

3) na placu targowym „Manhattan Podłęże” – Stowarzyszenie „Manhattan Podłęże” w Jaworznie,
4) w pozostałych miejscach na terenie miasta:

a) Pan Bogusław Roman Pieczara - Pesel 66121402031,
b) Pan Piotr Paweł Wieczorek – Pesel 85072914293.

3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % pobranych i terminowo odprowadzonych
kwot.

4. Inkasent dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem opłaty
targowej, będącym drukiem ścisłego zarachowania, który jednocześnie stanowi podstawę
rozliczenia inkasenta.

5. Zobowiązuje się inkasentów:
1) wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 do wpłacania na rachunek dochodów gminy całości

pobranej opłaty targowej w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
2) wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. a) i lit. b) do wpłacania w kasie Urzędu Miejskiego całości

pobranej opłaty targowej – następnego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano poboru
opłaty targowej.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/438/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 marca 2005 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej poboru, określenia inkasentów oraz ich
wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jaworzna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z
2005 r. Nr 43, poz. 1167) zmieniona Uchwałą Nr IV/34/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25
stycznia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej
poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jaworzna (Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z 2007 r. Nr 18, poz. 390).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

2/2


