
UCHWAŁA NR XVIII/105/15
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz .U. z 2015r.,poz.1515 ) art.19 pkt1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.)oraz art.47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. -Ordynacja podatkowa(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.613 z późn. zm.)  przy uwzględnieniu 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat  
lokalnych w 2016r. (M.P. z 2015r. poz.735). Rada Miasta Poręba uchwala :

§ 1. 1. Na terenie miasta Poręba wprowadza się opłatę targową.

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na terenie targowiska położonego przy 
ulicy Przemysłowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, w następujących wysokościach :

1) Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka, roweru - 7,00 zł

2) Przy sprzedaży z wozu konnego - 10,00zł

3) Przy sprzedaży ze stołów, straganów - 25,00zł

4) Przy sprzedaży z samochodów osobowych, przyczep samochodowych - 25,00zł

5) Przy sprzedaży z samochodów o ład. do 1,5t - 30,00zł

6) Przy sprzedaży z samochodów ciężarowych powyżej 1,5 t - 35,00zł

3. Od sprzedaży dokonywanej na terenie Miasta Poręba poza obszarem targowiska przy ulicy Przemysłowej.

1) Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka, roweru - 7,00zł

2) Przy sprzedaży z wozu konnego - 20,00zł

3) Przy sprzedaży ze stołów, straganów - 50,00zł

4) Przy sprzedaży z samochodów osobowych, przyczep samochodowych - 50,00zł

5) Przy sprzedaży z samochodów o ład. do 1,5t - 60,00zł

6) Przy sprzedaży z samochodów ciężarowych powyżej 1,5t - 70,00zł

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

1) Pobór opłaty targowej powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o. o. w upadłości układowej .

§ 3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 12% pobranych i terminowo 
odprowadzonych kwot.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/98/15 Rady Miasta Poręba  z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Urszula Milka
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2016 r. opłaty lokalne będą miały charakter fakultatywny; ich wprowadzenie na
obszarze danej gminy uzależnione będzie od woli organu stanowiącego.

Decyzja rady gminy co do wprowadzenia opłaty lokalnej – w ocenie Kolegium RIO
w Częstochowie – powinna być jednoznaczna, wyraźnie zakomunikowana stosownym
zapisem w treści uchwały dotyczącej danej opłaty, przykładowo: „ Wprowadza się opłatę
targową na terenie miasta Poręba”. Brak takiego postanowienia w uchwale w sprawie
opłaty lokalnej Kolegium traktuje jako istotne naruszenie prawa, powodujące konieczność
jej usunięcia z obrotu prawnego.
W ocenie Kolegium uchwała gminy zawierająca jedynie stawki opłaty lokalnej,
np. targowej, opłaty za psa, a nie zawierająca wyraźnej dyspozycji o wprowadzeniu danej
opłaty jest nieważna. Wykluczona jest zatem możliwość „dorozumianego”, tylko przez
ustalenie stawek, wprowadzenia opłaty lokalnej przez radę gminy.
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