
 

 

UCHWAŁA NR 43/383/17 

RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 25 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 

poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt. 1 lit. a, 

pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2017 r., poz. 1785) Rada 

Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bielawa opłatę targową. 

§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych  

oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży  

na oznaczonych targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Bielawa, w zależności od rodzaju 

prowadzonej działalności handlowej:  

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności mniejszej lub równej 

1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 20,00 zł plus 2,00 zł  

za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,  

2) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności powyżej 1,5 tony 

w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 24,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 

powyżej modułu stanowiska,  

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - płodów rolnych - 4,00 zł, 

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - artykułów przemysłowych i runa leśnego - 

5,00 zł, 

5) przy sprzedaży towaru niezależnie od branży ze stoiska, nie będącego budowlą za każdy rozpoczęty m2 - 

5,00 zł,  

6) przy sprzedaży towaru niezależnie od branży z namiotu w module stanowiska o wymiarach 3,5 m 

szerokości x 3,5 m głębokości - 20,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,  

7) przy sprzedaży wyłącznie artykułów przemysłowych używanych, na wyodrębnionych do tego celu 

stanowiskach oznaczonych od numeru 120 do numeru 128, od numeru 181 do numeru 188, od numeru 

201 do numeru 203 oraz od  numeru 216 do numeru 218 za każdy rozpoczęty m2 zajmowanego stanowiska 

- 1,00 zł. 
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§ 3. Opłaty targowe, o których mowa w § 2, w miesiącu styczniu i lutym ulegają obniżeniu i wynoszą:  

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności mniejszej lub równej 

1,5 tony w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 14,00 zł plus 2,00 zł za 

każdy m2 powyżej modułu stanowiska,  

2) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej ładowności powyżej 1,5 tony 

w module stanowiska o wymiarach 3,5 m szerokości x 7,0 m głębokości - 17,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 

powyżej modułu stanowiska,  

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - płodów rolnych - 2,00 zł 

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra - artykułów przemysłowych i runa leśnego - 3,00 zł 

5) sprzedaży towaru niezależnie od branży ze stoiska, nie będącego budowlą za każdy rozpoczęty m2 - 3,00 zł,  

6) przy sprzedaży towaru niezależnie od branży z namiotu w module stanowiska o wymiarach 3,5 m 

szerokości x 3,5 m głębokości - 14,00 zł plus 2,00 zł za każdy m2 powyżej modułu stanowiska,  

7) przy sprzedaży wyłącznie artykułów przemysłowych używanych, na wyodrębnionych do tego celu 

stanowiskach oznaczonych od numeru 120 do numeru 128,od numeru 181 do numeru 188, od numeru 

201 do numeru 203 oraz od numeru 216 do numeru 218, za każdy rozpoczęty m2 zajmowanego stanowiska 

- 0,50 zł. 

§ 4. 1. W przypadku określonym w § 2 i w § 3 opłata pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży. 

2. Wysokość dziennych stawek opłat targowych określonych w § 2 i w § 3 nie może przekroczyć górnej 

granicy stawki ogłaszanej na podstawie art. 20, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

§ 5. 1. W związku ze sprzedażą okolicznościową zniczy, kwiatów, choinek, ryb itp. w innych miejscach niż 

na oznaczonych targowiskach lub placach targowych dzienna stawka opłaty targowej wynosi 93,00 zł. 

2. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż okolicznościową prowadzoną na festynach i innych imprezach 

organizowanych przez: 

1) Radę Miejską Bielawy, 

2) jednostki organizacyjne Gminy Bielawa, 

3) instytucje kultury, 

4) organizacje społeczne, oświatowe oraz charytatywne. 

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

2. Inkasentem ustala się Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie  

przy ul. 3  Maja 48. 

3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej w wysokości 35 % uzyskanych przez 

Inkasenta wpływów z opłaty targowej. 

4. Pobrana opłata targowa przez Inkasenta, o którym mowa w ust. 2  winna być wpłacana na rachunek 

bankowy Gminy Bielawa w sposób następujący: 

1) za okresy miesięczne w terminie do 7  dnia każdego następnego miesiąca, 

2) za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia danego roku obrachunkowego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 8. Traci moc uchwała nr 29/289/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30listopada 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej.  

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego. 
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Z. Dragan 
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