UCHWAŁA NR 130.XIII.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Jelenia Góra opłatę targową.
§ 2. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą.
3. Wysokość dziennych stawek opłat targowych, określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie może
przekroczyć górnej granicy stawki ogłaszanej na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 3. Powierzchnia zajęta przez dokonującego sprzedaży oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego
i towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt) z którego dokonuje się sprzedaży, a także
powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu), środka transportu.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowisku.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, wymienionym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości określonej w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
4. Inkasenci pobierający opłatę targową zobowiązani są wpłacić zainkasowaną opłatę na rachunek bankowy
Miasta Jelenia Góra lub w kasie Urzędu Miasta Jelenia Góra, w terminie określonym w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Poboru opłaty targowej inkasent dokonuje na:
1) blankietach opłaty targowej opieczętowanych pieczęcią okrągłą Urzędu Miasta Jelenia Góra,
2) kwitach z kwitariusza przychodowego opieczętowanych pieczęcią okrągłą Urzędu Miasta Jelenia Góra.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 130.XVII.2015 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Dolnośl. poz. 4960) oraz
Uchwała Nr 261.XXXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę
w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Dolnośl. poz. 5925) .
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Chadży

Id: AC474238-FF12-417E-B151-D914EC7B42B8. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130.XIII.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 2019 r.

L.p.

Przedmiot opłaty targowej

Wysokość
dziennych stawek
w zł

1

2

3

1.

Sprzedaż obnośna np. z ziemi, ręki, wiadra, wózka, roweru, kosza,
skrzynki, itp. oraz sprzedaż ze stoisk, stołów, lad, straganów, itp.
- za każdy rozpoczęty m² powierzchni:
a) płodów rolnych i artykułów spożywczych
b) pozostałych artykułów

2.

Za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż towarów,
wystawionych poza obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości,
- za każdy rozpoczęty m² powierzchni

3.

Sprzedaż:
1. z samochodu osobowego, ciężarowego, autobusu, przyczepy, naczepy
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
a) płodów rolnych i artykułów spożywczych
b) pozostałych artykułów
2. z samochodu ciężarowego, autobusu, przyczepy, naczepy
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 12 ton
3. z samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

4.

Za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż towarów,
wystawionych poza środek transportu, o których mowa w pozycji 3
- za każdy rozpoczęty m² powierzchni

5.

Sprzedaż:
1. samochodu osobowego
2. samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony
3. samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony, oraz autobusów
4. przyczepy oraz naczepy
5. motocykla, motoroweru oraz roweru
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130.XIII.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 2019 r.

Nazwa inkasenta

Obszar poboru opłaty
targowej

Wynagrodzenie
z tytułu
zainkasowanej
i wpłaconej
na rachunek
bankowy
organu
podatkowego
opłaty targowej

1

2

3

Spółka Kupiecka Zabobrze
Sp. z o.o.
ul. Ogińskiego 1c
58 - 506 Jelenia Góra

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Podgórna 9
58 - 500 Jelenia Góra

Targowisko „Zabobrze”
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Targowisko „Flora”
Jelenia Góra, ul. Chrobrego
Targowisko „Cieplice”
Jelenia Góra, ul. Mieszka I
Giełda Samochodowo Towarowa
Jelenia Góra, ul. Lubańska
oraz tereny przyległe
Teren Miasta Jelenia Góra,
poza wymienionymi wyżej
targowiskami miejskimi
oraz Giełdą Samochodowo Towarową wraz
z terenami przyległymi
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5%

10 %
18 %
15 %

33 %

Termin płatności
zainkasowanej
opłaty targowej

4

W cyklu
cotygodniowym,
w każdy
poniedziałek.
W cyklu
cotygodniowym,
w każdy
poniedziałek.
W cyklu
cotygodniowym,
w każdy wtorek.
W cyklu
cotygodniowym,
w każdy
poniedziałek.
W przypadku
pobrania opłaty
w czasie imprez
okolicznościowych,
rozliczenie
zainkasowanej
opłaty winno
nastąpić najpóźniej
dwa dni po
zainkasowaniu tej
opłaty.
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