UCHWAŁA NR LXIX/418/2018
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie opłaty targowej na rok 2019
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 i 1588), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Opalenica opłatę targową.
§ 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od jednego wyznaczonego stanowiska na
terenie Gminy Opalenica na rok 2019:
1) przy sprzedaży z przyczepy ciągnikowej albo samochodu ciężarowego o ładowności 2 t i powyżej 2 t:
a) artykułów przemysłowych - 58,00 zł,
b) artykułów spożywczych, ryb - 53,00 zł,
c) drzewek i krzewów ozdobnych - 51,00 zł,
d) żywych zwierząt - 27,00 zł;
2) przy sprzedaży z przyczepy ciągnikowej albo samochodu ciężarowego i ciężarowo- osobowego
o ładowności poniżej 2 t:
a) artykułów przemysłowych - 47,00 zł,
b) artykułów spożywczych, ryb - 37,00 zł,
c) drzewek i krzewów ozdobnych - 37,00 zł,
d) żywych zwierząt - 21,00 zł;
3) przy sprzedaży z samochodu osobowego albo przyczepki, wozu konnego:
a) artykułów przemysłowych - 34,00 zł,
b) artykułów spożywczych, ryb - 32,00 zł,
c) drzewek i krzewów ozdobnych - 27,00 zł,
d) żywych zwierząt - 17,00 zł;
4) przy sprzedaży ze straganu, z ziemi z kartonów itp.:
a) artykułów przemysłowych - 34,00 zł,
b) artykułów spożywczych, ryb - 29,00 zł
c) drzewek i krzewów ozdobnych - 21,00 zł,
d) żywych zwierząt - 13,00 zł;
5) przy sprzedaży z ręki, koszyka, jednej skrzynki na ziemi, pojedynczego stolika zajmującego
maksymalnie 0,8 m2 - 8,00 zł;
6) przy sprzedaży artykułów rolnych nieprzetworzonych, owoców, kwiatów, sadzonek roślin zielonych,
jajek sprzedawanych w inny sposób niż określony w pkt 5 - 13,00 zł;
7) przy sprzedaży określonej w pkt 4 i 5 przez osoby parkujące pojazdy przy stoiskach odpowiednio jak
w pkt 1-3.
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§ 3. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej,
stosuje się stawkę wyższą.
§ 4. Osoby zajmujące więcej niż jedno stanowisko, sąsiadujące ze sobą, parkując pojazd przy jednym
ze stanowisk, za każde stanowisko uiszczają opłatę odpowiednio zgodnie z § 2 pkt 1, 2 lub 3.
§ 5. Przez jedno wyznaczone stanowisko rozumie się miejsce oznaczone słupkami, a w przypadku
braku słupków miejsce zajmowane przez sprzedającego o szerokości nie większej niż 3,0 m od strony
frontowej. Przekroczenie szerokości powoduje naliczenie opłaty za kolejne stanowisko. W przypadku
miejsca narożnikowego za stronę frontową uznaje się dłuższy bok stanowiska, a gdy boki są równe, za
stronę frontową uznaje się sumę tych boków podzieloną przez dwa.
§ 6. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży.
§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobieranie opłaty targowej powierza się inkasentom:
1) Annie Chwalisz zam. w Opalenicy ;
2) Adamowi Chwaliszowi zam. w Opalenicy;
§ 8. 1. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 22,5 % pobranej opłaty targowej – w styczniu i lutym;
2) 12,5 % pobranej opłaty targowej - w pozostałych miesiącach.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Eugeniusz Wojtkowiak
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Uzasadnienie
do uchwały Nr LXIX/418/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie opłaty
targowej na rok 2019.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych odrębnymi przepisami,
stąd rozstrzygnięcie wysokości opłaty targowej w drodze uchwały.
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