Uchwała Nr XXVI/233/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty targowej w Gminie Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Słubice opłatę targową.
§ 2. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w Gminie Słubice w wysokościach:
1) przy sprzedaży artykułów rolnych, ogrodniczych:
- z ręki, wiadra, kosza itp. – 5,00 zł,
- z powierzchni zajmowanego terenu, stołu, straganu, kiosku, do 5 m2 zajmowanej powierzchni 5,00 zł,
- z powierzchni zajmowanego terenu, stołu, straganu, kiosku, powyżej 5 m2 - za każdy m2
zajmowanej powierzchni - 1,00 zł,
- z samochodu, platformy, przyczepy itp. – 30,00 zł,
2) przy sprzedaży artykułów pozostałych:
- z ręki, wiadra, kosza itp. – 10,00 zł,
- z powierzchni zajmowanego terenu, stołu, straganu, kiosku, do 5 m2 zajmowanej powierzchni
– 10,00 zł,
- z powierzchni zajmowanego terenu, stołu, straganu, kiosku, powyżej 5 m2 – za każdy m2
zajmowanej powierzchni - 2,00 zł,
- z samochodu, platformy, przyczepy itp. – 60,00 zł,
3) przy sprzedaży sezonowej:
- kwiatów, zniczy, choinek, fajerwerków, ryb - w okresie od 15 października do 31 grudnia za
każdy m2 zajmowanej powierzchni – 10,00 zł,
- lodów, okularów przeciwsłonecznych, szparagów - w okresie od 1 maja do 30 września za
każdy m2 zajmowanej powierzchni – 10,00 zł,
4) przy sprzedaży okazjonalnej dokonywanej w trakcie imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, jarmarkach, odpustach:
- punkt gastronomiczny ze sprzedażą alkoholu – 500,00 zł,
- punkt gastronomiczny bez sprzedaży alkoholu - 300,00 zł,
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- pozostałe punkty handlowe - 100,00 zł.
2. Stawki dzienne wynikające z opłaty targowej określonej w § 2 ust. 1 nie mogą przekroczyć
stawki maksymalnej określanej corocznie przez Ministra Finansów.
§ 3. 1. Przy sprzedaży łącznej różnych artykułów, o których mowa § 2 ust. 1 pobiera się
opłatę targową wg stawki wyższej.
2. W przypadku prowadzenia sprzedaży przez jeden podmiot w kilku punktach opłatę pobiera
się za każdy punkt oddzielnie.
§ 4. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych

nie

posiadających

osobowości

prawnej

dokonujących

sprzedaży

na

targowiskach.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1 są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona
sprzedaż.
3. Opłatę targową od osób określonych w ust. 1 pobiera się dziennie.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza się na inkasentów:
1) na terenie miasta Słubice - Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z o.o.,
2) na terenie wsi:
- Drzecin - Ryszard Świderski,
- Golice - Rafał Mazurek,
- Kunice - Ewa Guzik,
- Kunowice - Mariusz Horoszkiewicz,
- Lisów - Zbigniew Karolak,
- Nowe Biskupice - Zbigniew Ziętek,
- Nowy Lubusz - Marcin Kalinowski,
- Pławidło - Sławomir Gościk,
- Stare Biskupice - Jolanta Klimaszewska,
- Rybocice - Jerzy Siedlarz,
- Świecko - Ryszard Ostrowski.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30,00% sumy zainkasowanych opłat.
§ 6. Poboru opłaty targowej dokonuje się wyłącznie na kwitariuszach przychodowych.
§ 7. Rozliczenie dotyczące pobranej opłaty targowej dokonywane będzie w okresach
miesięcznych, do 5 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym we właściwym
wydziale ds. finansowych Urzędu Miejskiego w Słubicach.
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§ 8. Uchyla się uchwałę Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w
sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich przy ul. Sportowej i ul.
Kopernika w Słubicach, uchwałę Nr III/34/02 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2002
r. w sprawie pobory opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso na targowiskach miejskich na ul. Sportowej i ul. Kopernika, uchwałę Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej w Gminie
Słubice.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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