
 

 

UCHWAŁA NR XIII/62/15 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej,  

zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności 

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) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Leśnica wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży artykułów: 

1) spożywczych i kwiatów żywych  - 20,00 zł; 

2) pozostałych     - 60,00 zł. 

§ 3.1. W przypadku, gdy sprzedaż dokonywana jest ze stoiska handlowego każde rozpoczęte 2 m2 

zajmowanej powierzchni traktuje się jako odrębne miejsce w którym dokonywana jest sprzedaż. 

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

stawkę wyższą. 

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

na rachunek budżetu gminy, w kasie urzędu lub u inkasenta. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/259/02 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 53, poz. 742,  

z 2004 r. Nr 71, poz. 1908, z 2008 r. Nr 77, poz. 1948 i z 2009 r. Nr 17, poz. 263). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2016 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Leśnicy 

 

Ryszard Froń 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 2788
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