
 

 

UCHWAŁA NR XI/101/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) art. 15 ust.1, art.19 pkt 1 lit.a 

i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 

849 z późniejszymi zmianami), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późniejszymi zmianami), a także art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 

z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza opłatę targową na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. 

§ 2. Określa wysokość stawek opłaty targowej pobieranej dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących sprzedaż na targowisku lub 

innych miejscach, w których prowadzony jest handel: 

1. za zajęcie placu pod stanowisko lub towar, niezależnie od branży lub wykonywania czynności 

rzemieślniczej, za 1m² 3,00 zł. 

2. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza lub indywidualnych producentów sprzedających wytwory własnego 

gospodarstwa rolnego 2,00 zł. 

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą przybycia na plac targowy. Dowód uiszczenia opłaty 

targowej należy każdorazowo umieścić w widocznym miejscu na stanowisku. 

§ 4. Opłata targowa pobierana jest każdorazowo w dniu sprzedaży na placu targowym. Inkaso prowadzone 

będzie przez Przedsiębiorstwo „Kalteks” sp. z o.o.. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 08 lutego 

2007 roku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej 

 

Marcin Krawczyński 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 8228
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