
UCHWAŁA NR XIV/105/2015
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515) oraz 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 lokalnych1) (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i 
poz. 1777) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 i poz. 
1649) Rada Miejska w Szczawnicy, uchwala co następuje:

§ 1. § 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Szczawnica opłatę targową.

§ 2. 1. § 2. 1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na:

1) terenie byłego targowiska przy ul. Głównej oraz na terenie targowiska przy ul. Głównej (koło cmentarza) 
wynosi 10 zł, z tym że przy sprzedaży:

a) z samochodu osobowego, wozu konnego wynosi – 26 zł;

b) z innych samochodów, przyczep, naczep wynosi – 62 zł;

c) zajmującej powierzchnię powyżej 3 m2, z wyłączeniem sprzedaży z samochodów i wozu konnego wynosi – 
15 zł za każdy kolejny zajmowany m2 powierzchni.

2) pozostałym terenie Miasta i Gminy Szczawnica wynosi 15 zł, z tym że przy sprzedaży:

a) z samochodu osobowego, wozu konnego wynosi – 30 zł;

b) z innych samochodów, przyczep, naczep wynosi – 75 zł;

c) zajmującej powierzchnię powyżej 3 m2, z wyłączeniem sprzedaży z samochodów i wozu konnego wynosi – 
20 zł za każdy kolejny zajmowany m2 powierzchni.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą.

3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł dziennie.

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

5. W przypadku sprzedaży zajmującej powierzchnię powyżej 3 m2 stosuje się następujące zaokrąglenia:

a) końcówki nie przekraczające 0,5 m2 powierzchni pomija się,

b) końcówki przekraczające 0,5 m2 podnosi się do pełnego metra.

§ 3. 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną podczas imprez, festynów i kiermaszów 
organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto i Gminę Szczawnica.

2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na terenie wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 2 
z przedmiotów handlu określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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1) na placu targowym przy ul. Głównej w Szczawnicy – Pana Michała Obłudka;

2) na częściach działki nr 1220/15 i części działki nr 1220/28, położonych w Szczawnicy przy ul. Głównej – Pana 
Ireneusza Hamerskiego, reprezentującego Klub Sportowy „Jarmuta”;

3) w pozostałych miejscach – Panią Ewę Nalepę oraz Pana Jakuba Gębalę pracowników Straży Miejskiej.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej:

1) 80% zainkasowanej opłaty – dla Pana Michała Obłudka;

2) 50% zainkasowanej opłaty – dla Pana Ireneusza Hamerskiego.

4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują poboru opłaty targowej w ramach obowiązków służbowych.

5. Dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty targowej u inkasenta są pokwitowania wydawane na drukach 
kwitariusza przychodowego K-103 pobranych w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

6. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci obowiązani są wpłacać w terminie do ostatniego dnia roboczego 
każdego miesiąca do kasy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica Nr 60 8817 0000 2001 0000 0589 0101 prowadzony w Pienińskim Banku Spółdzielczym w 
Krościenku n/Dunajcem.

§ 5. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 
2012).

§ 6. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Id: AC35B877-2623-4731-8F33-5133B62B3F3B. Podpisany Strona 2



Załącznik do Uchwały Nr XIV/105/2015

Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 30 listopada 2015 r.

Lp. Przedmiot opłaty 
targowej

Podstawa przedmiotowa zwolnienia

1 Sprzedaż odręczna 
z koszyka, skrzynki, 
słoika, wózka ręcznego 
itp.

Wózki ręczne, stragany: o konstrukcji drewnianej lub okładzinie drewnianej 
z detalem w formie ozdobnych elementów ciesielskich, stolarskich, kowalskich 
. Kolorystyka niejaskrawa. Wózki ręczne, stragany zadaszone: dach 
dwuspadowy o nachyleniu 30-50 stopni, o pokryciu imitującym dachówkę lub 
gont. Wyłącza się wózki ręczne wykończone deskami surowymi.

2 Sprzedaż z budynków 
lub ich części oraz 
innych obiektów 
budowlanych 
określonych jako obiekt 
handlowy

Obiekty budowlane: o konstrukcji drewnianej lub okładzinie drewnianej (deski 
o regularnych kształtach na zakładkę, pióro lub łączone na listwę) w układzie 
pionowym lub poziomym, co najmniej w części szczytowej ściany. Detale 
w formie ozdobnych elementów ciesielskich, stolarskich, kowalskich . 
Kolorystyka niejaskrawa. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30-50 stopni, 
o pokryciu z blachodachówki, gontu lub innym imitującym dachówkę lub gont. 
Otwarcie dachu w formie jaskółki. Stolarka drewniana lub imitująca drewno. 
Obiekty budowlane zrealizowane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę 
lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozytywną 
opinię konserwatora zabytków*

* Wyłącznie w „strefie ochrony konserwatorskiej” – należy przez to rozumieć wynikające z ustawy z dnia 
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.); 
ustalone w STUDIUM – położone w obrębie opracowania planu miejscowego tereny strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, obejmujące: · Zespół Zdrojowy dawnej XIX-wiecznej i z początku XX wieku willowej 
zabudowy uzdrowiskowo – pensjonatowej w górnej części ulicy Zdrojowej, przy Placu Dietla, w obrębie Parku 
Górnego i przy ul. Jana Wiktora - wraz z dawnymi założeniami publicznej zieleni urządzonej Parku Górnego 
i Parku Dolnego, który z uwagi na wyjątkowe walory historycznego krajobrazu kulturowego powinien być 
przedmiotem podjętego zgodnie z art. 16 powołanej ustawy odrębnego postępowania dotyczącego podjęcia przez 
Radę Miasta Szczawnica uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego tego obszaru dawny cmentarz 
z kaplicą Szalayów, jak też położony w zakolu potoku Grajcarek dawny zespół dworski Szalayów stanowiące 
enklawy tego parku dawną Osadę Flisacką położoną na prawym brzegu potoku Grajcarek u jego wlotu do Dunajca, 
z jej historycznym układem urbanistycznym oraz licznymi obiektami rozpoznanymi przez służby konserwatorskie 
jako posiadające już znaczne historyczne wartości architektoniczne, w obrębie których wszelka działalność 
inwestycyjna, zmiana sposobu korzystania z obiektów zabytkowych, jak też stosowanie wszelkich rozwiązań 
plastycznych, w tym również reklam itp. wymaga wcześniejszego uzyskania szczegółowych wytycznych 
konserwatorskich, a następnie uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, 
tereny objęte ochroną struktury zabudowy, jej gabarytów oraz ochroną charakteru i stylu architektonicznego, 
znajdujące się bezpośrednio na obrzeżu powyższych zespołów, a obejmujące: obszar zawarty wokół centrum 
uzdrowiska – na wschód do ul. Św. Krzyża i ul. Połoniny, do wysokości położonej poniżej sanatorium „Hutnik” 
działki ewid. Nr 1439/5 włącznie oraz od istniejącego kortu tenisowego do sanatorium „Modrzewie”, na północ 
teren sanatorium „Modrzewie”, Zakładu Produkcji i Butelkowania Wód Leczniczych oraz południową część ul. 
Języki, na zachód ponad obiektami „Energetyk” i „Nawigator” oraz ponad terenami zabudowy mieszkalno – 
pensjonatowej i położonymi powyżej Parku Dolnego obiektami „Maria” i „Chemik”, zachodnią stroną zabudowy 
ul. Parkowej i ciekiem wodnym do potoku Grajcarek, a na południe tereny zainwestowania położone na prawym 
brzegu potoku Grajcarek do wysokości projektowanej ulicy lokalnej łączącej projektowaną ulicę odbarczającą – 
zbiorczą z ul. Św. Krzyża, tereny przylegającej bezpośrednio do Osady Flisackiej zwartej zabudowy położonej 
wzdłuż ul. Głównej w obrębie których obowiązuje uzgadnianie projektu budowlanego z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków
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