UCHWAŁA NR XV/186/15
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr II/8/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty
targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/8/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia
jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2006 r. Nr
263, poz. 3960; z 2011 r. Nr 157, poz. 2699; Nr 212, poz. 3661; z 2013 r. poz. 1206, poz. 3495, poz. 5480)
w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Na terenie miasta Wałbrzycha wprowadza się opłatę targową,
określa się następujące zasady jej ustalania i poboru oraz wysokość stawek:"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku
rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach. Na terenie Gminy
Wałbrzych w/w opłata obecnie pobierana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr II/8/06
z dnia 1 grudnia 2006 roku. W związku ze zmianą treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych wprowadzającą fakultatywność tej opłaty konieczne jest dostosowanie przepisów prawa
miejscowego do zmienionego przepisu.
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