Uchwała Nr XVII/194/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej.
Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.,
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)
oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484) Rada Miasta Nowego Sącza,
na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Nowy Sącz opłatę targową.
§ 2. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości ustalonej w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej uzależniona jest od:
1) strefy, w której prowadzony jest handel,
2) formy sprzedaży,
3) asortymentu.
3. W przypadku dokonywania sprzedaży różnego asortymentu, dla którego stosowane
są różne stawki opłaty targowej, pobiera się najwyższą ze stawek.
4. Przy ustalaniu powierzchni zajętej pod sprzedaż stosuje się następujące zasady:
1) za sprzedaż na powierzchni do 1 m² pobiera się pełną stawkę jak za 1 m²,
2) w przypadku powierzchni ponad 1 m² stosuje się następujące zaokrąglenia:
a) końcówki nie przekraczające 0,5 m² pomija się,
b) końcówki przekraczające 0,5 m² podnosi się do pełnego metra.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż:
1. dokonywaną na imprezach o charakterze charytatywnym i religijnym oraz
promujących: kulturę, sport, zdrowie, edukację a także miasto Nowy Sącz,
2. prac artystycznych z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźbiarstwa oraz prac
rękodzieła artystycznego,
3. choinek, stroików oraz ozdób choinkowych prowadzonych na kiermaszach
świątecznych trwających nie dłużej niż 14 dni,
4. dokonywaną na terenach zajętych na podstawie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych na terenie Miasta na zasadach określonych w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460
z późn. zm.),
5. sezonową w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych,
stanowiących integralną część tych lokali,
6. przed sklepami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, o ile spełnione
są następujące warunki:
1) działalność handlowo - ekspozycyjna prowadzona jest na terenie przyległym
do lokalu w pasie do 2 m od ściany budynku,
2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowanym w lokalu,
3) zajęcie terenu odbywa się za zezwoleniem właściciela lub zarządcy.

§ 5. Ustala się podział Miasta Nowy Sącz na strefy:
1) strefa I - miejski plac targowy przy Placu Słowackiego - „Maślany Rynek”
2) strefa II - na pozostałym obszarze określonym granicami administracyjnymi miasta
Nowy Sącz.
§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 7. 1. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dokonywane na terenie miasta
Nowego Sącza wynosi 40 % zainkasowanych kwot opłaty targowej.
§ 8. 1. Opłata targowa za dany dzień pobierana w drodze inkasa podlega uiszczeniu do rąk
upoważnionego inkasenta za otrzymaniem dowodu pobrania opłaty.
2. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty targowej w drodze inkasa jest
kwit opłaty targowej, który jest drukiem ścisłego zarachowania.
3. Terminem płatności dla inkasenta opłaty targowej jest 5 dzień następujący po dniu,
w którym opłata targowa została pobrana przez inkasenta.
4. W przypadku gdy termin o którym mowa w ust. 3 przypada na dzień ustawowo
wolny od pracy, inkasent wpłaca pobrana opłatę targową w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu wolnym od pracy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc: Uchwała Nr XIII/127/2015
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania poboru
oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Nowego Sącza.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia
2016 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/194/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r.

Lp.

1.

Forma i asortyment sprzedaży

Sprzedaż naręczna i obnośna (z ręki, torby,
pudełka, kosza, wiadra, łubianki, paczki,
taboretu itp.) - do 1 metra²

Wysokość dziennej stawki
opłaty targowej
na terenie miasta Nowego Sącza (zł)
strefa I

strefa II

1,00

1,00

Sprzedaż z ziemi, stołów, straganów, urządzeń handlowych - za każdy zajęty m²
2.

1) Artykułów rolno - spożywczych

2,00

1,00

2) Pozostałych artykułów

3,00

1,00

Sprzedaż ze stoisk handlowych* o powierzchni do 10 m²:
3.

1) Artykułów rolno - spożywczych

8,00

4,00

2) Pozostałych artykułów

10,00

4,00

Sprzedaż ze stoisk handlowych o powierzchni powyżej 10 m²:
4.

1) Artykułów rolno - spożywczych

10,00

6,00

2) Pozostałych artykułów

12,00

6,00

Przy sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,5 tony (włącznie)
lub z zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,5 tony (włącznie):
5.

1) Artykułów rolno - spożywczych
2) Pozostałych artykułów

*

2,00
4,00

Ilekroć w uchwale jest mowa o sprzedaży że stoisk handlowych - rozumie się przez to sprzedaż prowadzoną
w obiektach budowlanych lub ich częściach oraz w tymczasowych obiektach budowlanych lub ich częściach
z wyłączeniem budynków lub ich części w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/194/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r.

Forma i asortyment sprzedaży

Lp.

Wysokość dziennej stawki
opłaty targowej
na terenie miasta Nowego Sącza (zł)
strefa I

strefa II

Przy sprzedaży z pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 1,5 tony do 3,5 tony (włącznie):
6.

1)

Artykułów rolno - spożywczych

2)

Pozostałych artykułów

3,00
6,00

Przy sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
lub z zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:
7.

1)

Artykułów rolno - spożywczych

2)

Pozostałych artykułów

8,00
12,00

Sprzedaż z obwoźnego punktu gastronomicznego:
8.

1)

o powierzchni do 10 m2

10,00

8,00

2)

o powierzchni powyżej 10 m2

15,00

12,00

Sprzedaż na giełdzie samochodowej pojazdów z wyłączeniem rowerów (od sztuki):
1)

samochodu - (osobowego, ciężarowego)

4,00

2)

przyczepy (kempingowej, ciężarowej)

4,00

3)

pozostałych pojazdów

2,00

9.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/194/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r.

INKASENCI OPŁATY TARGOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA
L.P.

Nazwa inkasenta

Punkt poboru opłaty targowej

1.

Spółka Sądecka Infrastruktura
Miejska Sp. z o.o.
w Nowym Sączu
(do czasu wpisu we właściwym
rejestrze - Spółka Sądecka
Infrastruktura Miejska
Sp. z o.o. w organizacji)

2.

Firma Handlowo - Usługowa
Mirosław Dominik,
33 - 311 Wielogłowy
- Dąbrowa 6a

Plac Targowy „Dominik”

3.

Firma Gortex Import-Export
Adam Górski
ul: Kościuszki 18
33 - 300 Nowy Sącz

Giełda Samochodowa ul. Węgierska 201

4.

Spółka Sądecka Infrastruktura
Miejska Sp. z o.o.
w Nowym Sączu
(do czasu wpisu we właściwym
rejestrze - Spółka Sądecka
Infrastruktura Miejska Sp. z o.o.
w organizacji)

Miejski Plac Targowy przy Placu Słowackiego „Maślany Rynek”

Pozostały obszar określony
granicami administracyjnymi Miasta Nowy Sącz.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń

