UCHWAŁA NR XLV/384/2006
Rady Miasta Wisły
z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr XLI/344/2005 z dnia 24 listopada
2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
na rok 2006, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
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 ze zmianami), art.15 i art.19, pkt 1 lit.a)
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 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 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z
2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z
2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz. 1291; z 2005r. Nr 130, poz.1087,
Nr 164, poz.1365, Nr 167) 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.

§2
Ustalić dzienne stawki opłaty targowej na rok 2006 na targowiskach przy 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
2,- zł
2.

3.

4.

przy dokonywaniu sprzedaży na straganie
1) do 1 mb. straganu – artykułów spożywczych, ogrodniczych i przemysłowych
2) do 2 mb. straganu – artykułów spożywczych, ogrodniczych
3) do 2 mb. straganu – innych artykułów, sprzętów i towarów
4) przekraczającym długość straganu określoną w pkt 2 i pkt 3 za każdy kolejny mb.

12,- zł
26,- zł
36,- zł
12,- zł

przy dokonywaniu sprzedaży ze stoiska o powierzchni:
1) do 1 m2 artykułów spożywczych, ogrodniczych i przemysłowych
2) do 4 m2 artykułów spożywczych, ogrodniczych
3) do 4 m2 innych artykułów, sprzętów i towarów
4) przekraczającej powierzchnię stoiska określoną w pkt 2 i pkt 3 za każdy kolejny m2

12,- zł
26,- zł
36,- zł
6,- zł

przy sprzedaży z samochodu:
1) osobowego
2) dostawczego (żuk, nysa, bus) do 1,5 tony
3) ciężarowego powyżej 1,5 tony, z którego sprzedawane są płody rolne

26,- zł
28,- zł
32,-

4) ciężarowego powyżej 1,5 tony, z którego sprzedawane są inne artykuły, sprzęty
i towary

60,- zł

zł

5. Przy dokonywaniu sprzedaży z samochodu i stoiska lub z samochodu i straganu opłatę
targową pobiera się łącznie za stoisko lub stragan w wysokości 50% stawek określonych w § 2
ust. 2 i 3 i za samochód zgodnie ze stawkami określonymi w § 2 ust. 4.
6. Dzienne stawki opłaty targowej na rok 2006 ustalone w § 2 obniża się o 50% w miesiącach:
marcu, kwietniu, październiku i listopadzie w następujące dni tygodnia:
poniedziałek
wtorek
czwartek
piątek
§3
1. Inkasentem opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej będzie na podstawie
umowy Klub Sportowy “Wisła – Ustronianka”.
2. Ustala się dla inkasenta wynagrodzenie w wysokości 80% od zainkasowanej kwoty.
§4
Dopuszcza się prowadzenie handlu w innych miejscach niż targowiskach przy ul. Kolejowej,
w szczególności: na Placu B. Hoffa, przy ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Olimpijską do
skrzyżowania z ulicą Prusa, ul. Stellera i w Parku Kopczyńskiego artykułami wymienionymi
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Handel w pergoli w Parku Kopczyńskiego może być prowadzony we wszystkie dni tygodnia.
3. Handel artykułami przemysłowymi określonymi w § 2 ust 1 załącznika do niniejszej uchwały na
Placu Hoffa, przy ul. Stellera, ul. 1-Maja (od skrzyżowania z ul. Olimpijską do skrzyżowania z
ul. Prusa) może być prowadzony we wszystkie dni tygodnia.
4. Sprzedaż usług określonych w § 2 ust 2, pkt 3, 4 i 5 załącznika do niniejszej uchwały może być
prowadzona we wszystkie dni tygodnia.

1.

§5
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie0

,
mających osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują
sprzedaży w wyznaczonych do tego miejscach, określonych w § 4. Wskazanie miejsca
do handlu i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.”
§6
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na rok 2006 w miejscach określonych
w § 4 ust 1 w następujący sposób:
1. przy sprzedaży w pergoli za muszlą koncertową w jednym segmencie (boksie)
z wyłączeniem Tygodnia Kultury Beskidzkiej :
1/ artykułów spożywczych i przemysłowych wymienionych
w § 1 ust. 1, 2 i 3 załącznika do niniejszej uchwały
2/ artykułów spożywczych i przemysłowych w jednym
asortymencie wymienionych w § 1 ust. 4 załącznika do uchwały
3/ artykuły wymienione w § 1 ust. 5 załącznik do uchwały
2. przy sprzedaży w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej:
A. na alejkach parkowych w Parku im. Stanisława Kopczyńskiego za stoisko
o powierzchni:
1/ do 2m2 artykułów określonych w § 1ust 1, 2 i 4 załącznika
do uchwały
2/ do 2 m2 artykułów określonych w § 1 ust 3 załącznika
do uchwały
3/ powyżej 2m2 do 9m2 artykułów określonych w § 1 ust 1, 2 i 4 załącznika
do uchwały
4/ powyżej 2m2 do 9m2 artykułów określonych w § 1 ust. 3 załącznika
do uchwały

60,-zł
40,-zł
200,-zł

70,-zł
80,-zł
90,-zł
140,-

zł

2

5/
6/

do 20m2 artykułów określonych w § 1 ust. 5 załącznika do uchwały
przekraczającej powierzchnię stoiska określonego w punkcie
3 i 4 za każdy kolejny m2

B. w pergoli za muszlą koncertową w jednym segmencie (boksie):
1/ artykułów spożywczych i przemysłowych wymienionych
w § 1 ust. 1, 2 i 3 załącznika do niniejszej uchwały
zł
2/ artykułów spożywczych i przemysłowych w jednym
asortymencie wymienionych w § 1 ust. 4 załącznika do uchwały
3/ artykuły wymienione w § 1 ust. 5 załącznik do uchwały

300,-zł
15,-zł

80,70,-zł
300,-zł

3. przy sprzedaży na Placu Hoffa i przy ul. 1 Maja, (od skrzyżowania z ul. Olimpijską do
skrzyżowania z ul. Prusa) ul. Stellera artykułów wymienionych w § 2 załącznika do uchwały
za wyjątkiem Tygodnia Kultury Beskidzkiej za stoisko o powierzchni:
1/ do 2m2
150,-zł
2/ powyżej 2m2 do 9m2
200,-zł
3/ przekraczającej powierzchnię stoiska określonego w pkt. 2
za każdy kolejny m2
20,-zł
4.

przy sprzedaży na Placu Hoffa i przy ul. 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Olimpijską do
skrzyżowania z ul. Prusa), ul. Stellera w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej
w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek artykułów wymienionych
w § 2 załącznika do uchwały za stoisko o powierzchni
1/ do 2m2
60,-zł
2/ za stoisko o powierzchni powyżej 2m2 do 9m2
80,-zł
3/ przekraczającej powierzchnię stoiska określonego w pkt. 2 za każdy
kolejny m2
10,-zł

5. przy sprzedaży na Placu Hoffa i przy ul. 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Olimpijską do
skrzyżowania z ul. Prusa), ul. Stellera, w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej w soboty
i niedziele oraz podczas Dni Wisły i Pikniku Country
artykułów wymienionych
w § 2 załącznika do uchwały za stoisko o powierzchni:
1/ do 2m2
70,-zł
2/ powyżej 2m2 do 9m2
90,-zł
3/ przekraczającej powierzchnię stoiska określonego w ust. 2 za każdy
kolejny m2
10,-zł
6. Przy sprzedaży we wszystkich miejscach określonych w § 4 ust 1
usług określonych w § 2 ust 2 pkt 1, 3 i 4 załącznika do uchwały

40,-zł

7. Przy sprzedaży we wszystkich miejscach określonych w § 4 ust 1
twórczości artystycznej wyłącznie przez twórców,
– za stoisko:
1/ twórczości malarskiej na płótnie, papierze
2/ twórczości wyrobów z kości

2,-zł
2,-zł

8. Przy sprzedaży w miejscach określonych w § 4 ust. 3 wyłącznie twórczości artystycznej
z prezentacją za każde stoisko
10,-zł
§7
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§8
Dzienna stawka opłaty targowej w miejscach określonych w § 2 i § 4 ust 1 nie może
przekroczyć 612,81 zł.
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§9
Przy sprzedaży w innych miejscach poza wymienionymi w § 2 i 4 pobiera
się opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy u. Kolejowej.”

§ 10
Inkasentem opłaty targowej w miejscach określonych w § 4 niniejszej uchwały będzie na
podstawie umowy Wiślańskie Centrum Kultury. Ustala się dla inkasenta
wynagrodzenie w wysokości 95 % od zainkasowanej kwoty.”

1.
2.
3.

§ 11
Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej:
twórców ludowych wykonujących żywą prezentację własnej twórczości i sprzedających
własne wyroby,
Rady rodziców szkół za stoiska na szkolnych imprezach plenerowych
Muzykowanie i pokazy tańców”
§ 12
Traci moc uchwała Nr XLI/344/2005 Rady Miasta Wisły z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2006, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły
§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodnicząca Rady Miasta
Danuta Ucher
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