DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 2 grudnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 7240

Data: 2015-12-02 14:51:04

UCHWAŁA NR XV/246/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r. poz.
849 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Zakopane:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowe w wysokości ustalonej w załaczniku nr 1 do uchwały;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.
§ 2. Na terenie Gminy Miasto Zakopane wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Terminem płatności oplaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej uzależniona jest od:
1) strefy, w której prowadzony jest handel;
2) formy sprzedaży.
§ 5. Ustala się podział miasta Zakopane na dwie strefy:
1) Strefa I - ulica Krupówki;
2) Strefa II - pozostałe miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.
§ 6. 1. W przypadku dokonywania sprzedaży w różnych formach, dla których stosowne są różne stawki
opłaty targowej, pobiera się jedną najwyższą ze stawek, a dla których stosowane są te same stawki opłaty
targowej, pobiera się jedną stawkę.
2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 758,47 zł.
§ 7. Wpłaty opłaty targowej dokonuje się bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Zakopane nr 76 1240
4748 1111 0000 4882 8147 albo w kasie Urzędu Miasta Zakopane, w dniu dokonywania sprzedaży.
§ 8. Z dniem wejscia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/115/99 Rady Miasta Zakopane
z dnia 25 sierpnia 1999r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej zmieniana Uchwałą Nr XIV/134/99 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany
wysokości stawek opłaty targowej oraz Uchwałą Nr XIII/124/2003 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada
2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XII/115/99 z dnia 25 sierpnia 1999r. w sprawie
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawawek opłaty targowej.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XV/246/2015
Rady Miasta Zakopane
z dnia 26 listopada 2015 r.
Dzienne stawki oplaty targowej
Lp.

1.
2.

3.
4.

Forma sprzedaży

Od sprzedaży dokonywanej
z ziemi, ręki lub kosza
Od sprzedaży ze stoiska, straganu,
ławy, stołu lub w innej formie
nie wyszczególnionej
Od sprzedaży dokonywanej
z samochodu osobowego
Od sprzedaży dokonywanej
z innych samochodów, przyczep,
naczep

STREFA I

STREFA II

Dzienne stawki opłaty
targowej ( w zł)

Dzienne stawki opłaty
targowej ( w zł)

3zł/1 m2

2zł/1 m2

4zł/1 m2

2zł/1 m2

22,00 zł

12,00 zł

30,00 zł

20,00 zł
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Grzegorz Jóźkiewicz

