
Zarzqdzenie Nr 490/15
Burmistrza Gm iny i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 9 pa2dziernika 2015 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly w sprawie oplaty targowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samoz4dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z po2n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4
Uchwaly Nr lX1 38/15 Rady Miejskiej w Czeruyionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca
2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalno5ci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustavvy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z po2n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Pzeprowadzie konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czeruyionce - Leszczynach w sprawie oplaty targowej.
Ustalii termin pzeprowadzenia konsultacji od 14.10.2015r. do 21 .10.2015r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach s4 organizacje
pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2014r., poz. 1118 z p62n. zm.) oraz rada dzialalnoSci po2ytku
publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae'.
w formie pisemnej na adres: Uz4d Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czenvionka-Leszczyny (decyduje data wpfywu do Uzgdu
Gminy i Miasta),
pocZq elektroniczn4 na adres e-mail rp@czeruuionka-leszczyny.com. pl
za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyjaSnieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rel mowa w g 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie pzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okre5lonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacje pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wSlpkt'1 .
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s3

1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zal4czy wlasne
stanowisko odno5nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Uzgdu Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Uchwala Nr ..............
Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach

z dnia .........

w sprawie oplaty targowej

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i an.41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samozqdzie gminnym. (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 151 5)
otaz aft. 15 ust.1, art. 19 pkt "l lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z
p62niejszymi zmianami) oraz arl.47 g 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. 22015 r. poz. 613)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
postanawia:

s1.
Wprowadza sie oplate targowq na terenie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

UstaliC nastgpujace stawki
Leszczyny:

s2.
optaty targowej dla targowiska miejskiego w dzielnicy

1) oplata dzienna za sprzeda2 ze stanowiska za kaldy zajmowany
1 m2- 2,50 zl:
2) oplata dzienna za sprzedaZ
do 1,5 tony - 10,00 zl;
3) oplata dzienna za sprzeda2
powyzej 1 ,5 tony -15,00 zl.

03.
Ustali6 stawki optaty targowej dla targowiska
nastgpuje:

miejskiego w dzielnicy Czenarionka, jak

1) oplata dzienna za spzeda2 ze stanowiska za ka2dy zajmowany 1m2-2,SOzl;
2) oplata dzienna za sptzedaZ z samochodu o ladownoSci
do 1,5 tony - 10,00 zl;
3) oplata dzienna
powyzej 1 ,5 t -'15,00 zl.

za spzedaz z samochodu

z samochodu

z samochodu

o ladowno5ci

o ladownoSci

o ladownosci

s4.
W przypadku, gdy sprzedajqcy opr6cz samochodu i przyczepy zajmuje dodatkowq
powierzchniq - oplatg targowq pobiera siq od tej powierzchni na zasadach
okreSlonychwg2lubg3.

ss.
Ustali6 stawki oplaty targowej dla targowisk innych ni2 okreSlone w g 2 i S 3, jak
nastgpuje :

1) oplata dzienna za s1zedal na targowiskach na gruntach komunalnych, za
uprzedniq zgodq Burmistrza Gminy i Miasta na podstawie umowy zawartej z Gminq i

Miastem za ka2dy zajmowany 1 m2 - 5,00 zl,



$



2) oplata dzienna za sprzedaZ na targowiskach na gruntach komunalnych bez
umowy zawartej z Gminq i Miastem za ka2dy zajmowany 'l m2 - 50,00 zl;
3) oplata dzienna za sprzeda2 na targowiskach polozonych na gruntach innych ni2
komunalne za kaidy zajmowany 1m2 -20,002l'.

s6.
Ustalid dziennq stawke oplaty targowej za sprzeda2 podczas truania odpust6w
parafialnych w wysokoSci 4,00 zlote za ka2dy zajmowany 1 m2 .

s7.
1 . ZarzqdziO, pob6r oplaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznaczyi inkasentem oplaty targowej na obszaze Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny Zarzqd Dr6g i Slu2by Komunalne.
3. Ustali6 za pob6r oplaty targowej wynagrodzenie za inkaso w wysokoSci 4 o/o od
ka2dej zainkasowanej oplaty targowej.
4. Terminem platno6ci oplaty targowej jest dziefi, w kt6rym prowadzona jest
sprzedaz.
5. Powierzchnig zajmowanq pzez sprzedajqcego liczy sig w pelnych m2, jednakZe
nie mniej ni2 1 m2, zaokrqglonych w 9619.
6. Offita targowa pobierana jest za ka2dy dziefi przez wyznaczonego pracownika
Zarzqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych, kt6ry zobowiqzany jest do wydania
pokwitowania wedlug wzoru okreSlonego zarzqdzeniem Burmistrza Gminy i Miasta.
7. Osoby prowadzqce sprzeda2 zobowiqzane sq do uiszczenia oplaty targowej i

przechowywania dowodu wplaty dla kontroli. Nieokazanie dowodu wplaty stanowi
podstawq do ponownego pobrania oplaty targowej.

s8.
Pobrane kwoty inkasent jest zobowiqzany w ciqgu 5 dni roboczych wplaci6 na
rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

se.
Traci moc Uchwala NrXVll/185/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku sprawie wysoko6ci
i zasad pobierania oplaty targowej (tekst jednolity w Dz. Urz. Woj. Sl. poz. 4879 z 16

listopada 2012 roku).

s 10.
Wykonanie Uchwaty powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s 11.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego iwchodzi w 2ycie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
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