UCHWAŁA XI/111/2019
RADY GMINY WYRY
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie opłaty targowej w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1, art. 13 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1461 z późn. zm.), art.15 ust. 1, art.19 pkt.1 lit.a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (MP
poz.738 z 2019r.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wyry:
1) wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Wyry;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz
wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Wyry wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2020r. w wysokości przedstawionej
w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez
wezwania w kasie Urzędu Gminy Wyry lub na jej rachunek bankowy albo w drodze inkasa.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Małgorzacie Walasz
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10%
pobranych i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż zniczy i kwiatów przed cmentarzami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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Załącznik do uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Wyry
z dnia 24 października 2019 r.
1) Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie Gminy Wyry na gruntach stanowiących
własność prywatną i w pozostałych miejscach Gminy Wyry wynoszą:
Wyszczególnienie

Wysokość stawki dziennej
opłaty targowej na 2020r.

1. przy sprzedaży wszelkich artykułów z ręki, ziemi, kosza, stolika, wiadra, wózka
ręcznego, roweru, motoroweru, innego punktu sprzedaży:
- na powierzchni do 5 m2
- na powierzchni przekraczającej 5 m2, za każdy rozpoczęty m2
2. przy sprzedaży z samochodu
3. przy sprzedaży z przyczepy
4. przy sprzedaży z samochodu i przyczepy

26,00 zł
6,00 zł
42,00 zł
30,00 zł
72,00 zł

2) W 2020 roku wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 792,21 zł.
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały nr XI/111/2019 Rady Gminy Wyry
z dnia 24 października 2019
w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2020 roku
OPŁATA TARGOWA
Maksymalna stawka dziennej opłaty targowej w 2020 roku wynosi 792,21 zł.
Ustawą z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2015r. poz. 1045.) nastąpiła zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym m.in. art. 15 ww. ustawy.
Od 1 stycznia 2016 roku opłata jest opłatą fakultatywną. Rada Gminy może więc sama zdecydować czy
wprowadzić opłatę czy też z niej zrezygnować. Z uwagi na to, że na terenie Gminy Wyry nie ma targowiska,
opłata targowa jest pobierana od dokonywanej sprzedaży przeważnie na odpustach i w czasie Bitwy Wyrskiej.
Wójt proponuję nadal pobierać opłatę targową według zasad obowiązujących dotychczas i utrzymać
dotychczasowe stawki.
Poniższa tabela przedstawia stawki opłaty targowej obowiązujące w 2017, 2018, 2019 roku i zaproponowane
przez Wójta Gminy Wyry stawki dziennej opłaty targowej na 2020 rok :
Wysokość
stawki
dziennej
opłaty
targowej
w 2017r.

Wysokość
stawki
dziennej
opłaty
targowej
w 2018r.

Wysokość
stawki
dziennej
opłaty
targowej
w 2019r.

Proponowana
wysokość
stawki
dziennej opłaty
targowej w
2020r.

26,00 zł

26,00 zł

26,00 zł

26,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

2. przy sprzedaży z samochodu

42,00 zł

42,00 zł

42,00 zł

42,00 zł

3. przy sprzedaży z przyczepy

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

4. przy sprzedaży z samochodu
i przyczepy

72,00 zł

72,00 zł

72,00 zł

72,00 zł

Wyszczególnienie

1. przy sprzedaży wszelkich artykułów z
ręki, ziemi, kosza, stolika, wiadra, wózka
ręcznego, roweru, motoroweru, innego
punktu sprzedaży:
- na powierzchni do 5 m2
- na powierzchni przekraczającej 5 m2,
za każdy rozpoczęty m2
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