UCHWAŁA NR XXII/508/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie opłaty targowej na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) i 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 2016 r. poz. 716) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Na terenie Gminy Mikołów wprowadza się opłatę targową.
§ 2. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie miasta Mikołowa:
- na gruntach stanowiących własność prywatną i w pozostałych miejscach miasta Mikołowa:
a) przy sprzedaży wszelkich artykułów z ręki, ziemi, kosza, stolika, wiadra, wózka ręcznego, roweru,
motoroweru lub innego punktu sprzedaży:
- na powierzchni do 6 m² - 3,00 zł,
- na powierzchni przekraczającej 6 m², za każdy rozpoczęty m² - 1,00 zł,
b) za zajęcie dodatkowej powierzchni w celach sprzedaży przed obiektami budowlanymi, w których
prowadzony jest handel przez podatników podatku od nieruchomości:
- na powierzchni do 6 m² - 1,00 zł,
- na powierzchni przekraczającej 6 m², za każdy rozpoczęty m² - 2,00 zł,
c) przy sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy towarowej do samochodu osobowego, przyczepy
campingowej – 8,00 zł,
d) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy o ładowności do 2,5 ton – 12,00 zł,
e) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy itp. o ładowności powyżej 2,5 ton – 32,00 zł,
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna,
bez wezwania, na rachunek Gminy Mikołów, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są:
a) Kisielewska Zenona, Świder Janina;
b) w razie nieobecności osób wymienionych w § 4 pkt 2 lit. a), na zastępstwo poboru opłaty targowej powołane
są pracownice Urzędu Miasta – Szczok Monika, Bizoń Monika.
3. Wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobranej opłaty targowej wynosi:
a) 30% od zebranych kwot przez Kisielewską Zenonę i Świder Janinę;
b) 0% od zebranych kwot przez Szczok Monikę i Bizoń Monikę.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE
Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716) od roku 2016 istnieje fakultatywność wprowadzania opłaty targowej.
Rada Miejska Mikołowa co roku swoją uchwałą, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji.
Natomiast zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada
gminy w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy i wysokość stawek opłaty
targowej, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez
ustawodawcę.
Uchwała o stawkach kwotowych opłaty targowej na 2017 rok jest zgodna z ustawą z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Natomiast stawki opłaty targowej nie ulegają zmianie, co jest odbiciem sytuacji gospodarczej kraju oraz
brakiem wzrostu górnych granic stawek podatkowych i opłat. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 2016 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 99,1%. Stosownie do
tego wskaźnika minister ds. finansów publicznych ogłosił obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
05 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z 2016 r., poz. 779, które zawiera
limit stawek opłaty targowej w 2017 roku. Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach górnych
stawek kwotowych podatków określonych w ww. obwieszczeniu.
Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
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