
UCHWAŁA NR XLV/385/14
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłat targowych od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy 
Oborniki Śląskie w następującej wysokości:

1) handel z ręki - 3 zł,

2) handel z kosza - 3 zł,

3) handel artykułami rolnymi - 10 zł,

4) handel pozostałymi artykułami - 15 zł,

5) handel ze stoiska niezadaszonego o powierzchni 3 x 6 m - 20 zł,

6) handel w innym miejscu liczony od 1 m² - 5 zł, powyższa opłata nie może być wyższa niż kwota 764,62 zł 
dziennie

§ 2. 1. Przy sprzedaży poza placem targowym artykułów okolicznościowych z okazji świąt, stawki opłaty 
targowej dziennie wynoszą:

1) handel choinkami - 45 zł,

2) handel rybami - 45 zł,

3) handel gałązkami choinkowymi, ozdobami itp. - 10 zł,

4) handel kwiatami, wieńcami, zniczami - 25 zł.

2. Stawki okolicznościowe określone w ust. 1 obowiązują w okresach:

1) w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc,

2) od 20 października do 02 listopada,

3) na 7 dni przed Świętami Bożego Narodzenia.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Wpłata musi być 
dokonana przed rozpoczęciem sprzedaży. Uiszczenie opłaty następuje do rąk Inkasenta.
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§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach 
Śląskich.

2. Za inkaso opłaty targowej określa się proporcje w wysokości 50% pobranych i rozliczonych opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6. Traci moc uchwała XII/95/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 sierpnia 2011 roku, 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Oborniki Śląskie, zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez podanie jej treści w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich:
H. Cymerman
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