
 

 

UCHWAŁA NR XIV/201/15 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U z 2014r. poz. 849 ze zm.), Rada Miejska Strzelina uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach znajdujących się na terenie 

miasta i gminy Strzelin. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 

1) przy sprzedaży prowadzonej na stoiskach zajmujących powierzchnię placu na targowisku miejskim przy ul. 

Gen. Leopolda Okulickiego o powierzchni: 

a) do 1m
2
...............................................................................................................3,00 zł; 

b) powyżej 1m
2
 do 4m

2
 ......................................................................................10,00 zł; 

c) powyżej 4m
2
 do 9m

2
 ......................................................................................20,00 zł; 

d) powyżej 9m
2
 do 20 m

2
 ...................................................................................30,00 zł; 

e) powyżej 20 m
2
 do 30 m

2
 ................................................................................40,00 zł; 

f) powyżej 30 m
2
 ................................................................................................70,00 zł. 

2) przy sprzedaży prowadzonej z ziemi, ręki, stołu, ławy samochodu, platformy samochodowej, przyczepy, 

namiotu, straganu na terenie innym niż wskazanym w ust. 1 pkt 1 

a) książek.............................................................................................................30,00 zł; 

b) pozostałych artykułów....................................................................................50,00 zł; 

2. Przy sprzedaży prowadzonej na targowisku do powierzchni wskazanej w ust. 1 pkt 1, wlicza się również 

powierzchnię zajętą pod zaparkowane samochody oraz przyczepki stanowiące środek transportu osoby 

handlującej. 

§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za 

korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowisko. 
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§ 4. Osoby, od których należna jest opłata targowa zobowiązane są do jej uiszczania, bez wezwania, w dniu 

dokonywania sprzedaży i wysokość opłaty nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków 

i opłat lokalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów na dany rok. 

§ 5. Zwalnia się od opłaty targowej; 

1. Sprzedaż z kosza, wiadra i ręki –nabiału, miodu, kwiatów ciętych; 

2. Sprzedaż prowadzoną podczas imprez kulturalno -rozrywkowych, jarmarków oraz innych imprez 

organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, jak również organizacje 

społeczne, oświatowe i charytatywne. 

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

2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza się Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. 

3. Inkasent jest zobowiązany do wpłaty pobranych kwot opłat do Kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na 

rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, 

w którym dokonał pobrania opłaty targowej. 

4. Opłatę targową można również uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin przed rozpoczęciem 

dokonywania sprzedaży w danym dniu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIX/329/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

na terenie Gminy Strzelin oraz uchwała nr LI/465/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 marca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności 

i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina: 

I. Szałajko 
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