UCHWAŁA NR XXXIX/353/2017
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania
niektórych innych spraw związanych z jej poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716,
poz. 1579, poz. 1923; z 2017 r. poz. 624, poz.1282), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, poz. 648, poz. 768, poz. 935) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z dnia 9 sierpnia 2017 r., poz 800) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Pruszcz Gdański.
2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowiskach w wysokości
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się od zobowiązanych w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż na
targowisku, niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń
targowych oraz za inne usługi świadczone przez zarządcę targowiska.
2. Targowiskiem w rozumieniu niniejszej uchwały są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na targowiskach w Pruszczu Gdańskim.
2. Do poboru opłaty targowej na targowiskach w Pruszczu Gdańskim wyznacza się inkasentów:
1) na giełdzie samochodowej - Monikę Lempart, Wiesława Grabarczyka, Wojciecha Konarzewskiego
i Mariusza Barzał,
2) na targowisku przy ulicy Krótkiej:
a) od poniedziałku do piątku - Urząd Miasta Pruszcz Gdański,
b) od soboty do niedzieli - Macieja Beling i Wojciecha Konarzewskiego,
3) na targowisku "Mój Rynek" przy ulicy Polskich Kolejarzy - Zakład Nieruchomości Komunalnych Zakład
Budżetowy w Pruszczu Gdańskim,
4) w pozostałych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż:
a) od poniedziałku do piątku - Urząd Miasta Pruszcz Gdański,
b) od soboty do niedzieli - Macieja Beling i Wojciecha Konarzewskiego.
§ 4. 1. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie za pobór opłaty targowej na targowiskach w Pruszczu
Gdańskim, w przypadku:
1) giełdy samochodowej - dla każdego inkasenta w wysokości 15 % pobranej opłaty targowej podzielonej przez
ilość inkasentów dokonujących inkasa opłaty targowej w danym dniu targowym,
2) targowisk przy ul. Krótkiej i przy ul. Polskich Kolejarzy oraz pozostałych miejsc, w których prowadzona jest
sprzedaż - dla każdego inkasenta w wysokości 15 % pobranej opłaty targowej, z wyłączeniem inkasenta Urząd
Miasta Pruszcz Gdański.
2. Szczegółowe zasady rozliczania się inkasentów z pobranej opłaty targowej, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 i pkt 4 lit. b określa porozumienie zawarte z Burmistrzem Pruszcza
Gdańskiego.
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§ 5. Inkasenci, z wyłączeniem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, wpłacają na rachunek bankowy Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański lub w Kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański pełną kwotę pobranej opłaty targowej,
w przypadku:
1) opłaty pobranej na giełdzie samochodowej w Pruszczu Gdańskim - w terminie 5 dni po dniu, w którym
dokonano poboru opłaty targowej,
2) opłaty pobranej na targowiskach przy ul. Krótkiej i przy ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim:
a) w terminie do 20-go dnia miesiąca, jeżeli opłatę pobrano w okresie od 1-go do 15-go dnia miesiąca,
b) w terminie do 5-go dnia miesiąca następnego, jeżeli opłatę pobrano w okresie od 16-go do 31-go dnia
miesiąca poprzedniego,
3) opłaty pobranej w pozostałych niewyznaczonych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż - w terminie
do następnego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano poboru opłaty targowej.
§ 6. Opłatę targową od stoisk handlowych związanych ze sprzedażą okazjonalną i sezonową, znajdujących się
w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego należy uiszczać w Kasie Urzędu Miasta
Pruszcz Gdański lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
§ 7. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży zgodnie z § 1
ust. 2 uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2016 r., Nr XXVI/227/2016
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych
z jej poborem.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata CzarneckaSzafrańska
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/353/2017
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 5 września 2017 r.
Wysokość dziennej opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Pruszcz Gdański
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.
1. Na targowisku przy ul. Krótkiej:
1) od stoiska handlowego przenośnego:
a) do 1 m² zajmowanej powierzchni - 7,00 zł,
b) powyżej 1 m² zajmowanej powierzchni - 10,00 zł,
2) od stoiska handlowego stałego typu: ława, stół, stragan, namiot - 10,00 zł,
3) od stoiska handlowego z dowolnym pojazdem mechanicznym:
a) o ładowności do 0,7 tony - 10,00 zł,
b) o ładowności powyżej 0,7 tony do 2 ton - 15,00 zł,
c) o ładowności powyżej 2 ton - 25,00 zł.
2. Na targowisku „Mój Rynek” przy ul. Polskich Kolejarzy:
1) od stoiska handlowego przenośnego:
a) do 1 m² zajmowanej powierzchni - 7,00 zł,
b) powyżej 1 m² zajmowanej powierzchni - 10,00 zł,
2) od stoiska handlowego stałego typu: ława, stół, stragan, namiot - 10,00 zł,
3) od stoiska handlowego z dowolnym pojazdem mechanicznym:
a) o ładowności do 0,7 tony - 10,00 zł,
b) o ładowności powyżej 0,7 tony do 2 ton - 15,00 zł,
c) o ładowności powyżej 2 ton - 25,00 zł.
3. W miejscach przeznaczonych na prowadzenie giełdy samochodowej:
1) od miejsca zajmowanego przez pojazd wystawiony w ofercie sprzedaży - 10,00 zł,
2) od stoiska handlowego:
a) do 2 m² zajmowanej powierzchni - 8,00 zł,
b) powyżej 2 m² do 9 m² włącznie zajmowanej powierzchni - 25,00 zł,
c) powyżej 9 m² zajmowanej powierzchni - 45,00 zł,
3) od pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy lub platformy o ładowności powyżej 0,7 tony, z których
prowadzona jest sprzedaż - 25,00 zł.
4. W miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, związanych ze sprzedażą okazjonalną
i sezonową - 8,00 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni stoiska handlowego, jednak nie więcej niż
765,94 zł dziennie.
5. W pozostałych niewyznaczonych miejscach przy ul. Krótkiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Fryderyka Chopina, ul.
Wojciecha Kossaka, ul. Wita Stwosza, ul. Obrońców Poczty Polskiej oraz przy Alei Ks. J. Waląga i Placu
Wyzwolenia, w których prowadzona jest sprzedaż:
1) z ziemi, z ręki, z wiadra, kosza lub wózka:
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a) do 1 m² zajmowanej powierzchni - 20,00 zł,
b) powyżej 1 m² zajmowanej powierzchni - 40,00 zł,
2) ze stoiska handlowego typu: ława, stół, stragan, namiot:
a) do 1 m² zajmowanej powierzchni - 40,00 zł,
b) powyżej 1 m² zajmowanej powierzchni - 60,00 zł,
3) z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy lub innego pojazdu kołowego:
a) o ładowności do 0,7 tony - 50,00 zł,
b) o ładowności powyżej 0,7 tony - 80,00 zł,
4) od miejsca zajmowanego przez pojazd samochodowy wystawiony w ofercie sprzedaży - 35,00 zł.
6. W pozostałych niewyznaczonych miejscach na terenie miasta Pruszcz Gdański, w których prowadzona jest
sprzedaż:
1) z ziemi, z ręki, z wiadra, kosza lub wózka:
a) do 1 m² zajmowanej powierzchni - 10,00 zł,
b) powyżej 1 m² zajmowanej powierzchni - 20,00 zł,
2) ze stoiska handlowego typu: ława, stół, stragan, namiot:
a) do 1 m² zajmowanej powierzchni - 20,00 zł,
b) powyżej 1 m² zajmowanej powierzchni - 30,00 zł,
3) z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy lub innego pojazdu kołowego:
a) o ładowności do 0,7 tony - 20,00 zł,
b) o ładowności powyżej 0,7 tony - 30,00 zł,
4) od miejsca zajmowanego przez pojazd samochodowy wystawiony w ofercie sprzedaży - 35,00 zł.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa
w drodze uchwały, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
Projekt niniejszej uchwały proponuje podwyższenie dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach
wymienionych w ust. 1, 2 i ust. 3 załącznika do projektu uchwały o: 1 zł, 2 zł, 3 zł i 5 zł,
w zależności od rodzaju miejsca wyznaczonego na handel. Propozycja wyższych stawek dziennej opłaty
targowej na 2018 r. uwzględnia m.in. fakt niepodnoszenia od 2013 r. i 2014 r. (giełda samochodowa) przez
Radę Miasta Pruszcz Gdański stawek dziennej opłaty targowej, wskazanych w ust. 1, 2 i ust. 3 załącznika do
projektu uchwały oraz uwzględnia coroczny wzrost średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz
coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2013 – 2017. Dla pozostałych miejsc
handlowych na targowiskach wymienionych w ust. 4 i 5 załącznika do projektu uchwały, proponuje się
w 2018 r. pozostawienie stawek dziennej opłaty targowej na niezmienionym poziomie roku 2017, a także
proponuje się utrzymanie wynagrodzeń dla Inkasentów na poziomie roku 2017, tj. w wysokości 15 % pobranej
opłaty targowej.

Id: 730BA33C-18D5-4D5F-AC3C-DDA8DA7752E6. Podpisany

Strona 1

