
UCHWAŁA NR XIII/100/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

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) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.1) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.2) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Grodkowie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów 
oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Grodków wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w handlu okrężnym, w handlowych tymczasowych 
obiektach budowlanych (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz w punktach handlowych na terenie 
Gminy Grodków:

1) za sprzedaż towarów:

a) z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego, wiadra lub roweru - 2,00 zł,

b) z samochodu dostawczego i ciężarowego - 28,00 zł,

c) z samochodu osobowego - 18,00 zł,

d) ze stoiska zadaszonego lub niezadaszonego za 1 m2 - 4,00 zł,

e) z punktu gastronomicznego (z konsumpcją lub bez konsumpcji) - 16,00 zł;

2) w przypadku sprzedaży ze stoiska oraz ustawionego pojazdu jako magazyn pobiera się opłatę łączną równą 
ilości zajmowanych m2 stoiska oraz:

a) 8,00 zł za samochód osobowy,

b) 12,00 zł za samochód dostawczy, o ładowności do 3,5 t,

c) 16,00 zł za samochód ciężarowy, o ładowności powyżej 3,5 t;

3) w przypadku sprzedaży z rozstawionego namiotu pobiera się opłatę łączną równą ilości zajmowanych m2 

oraz opłaty stałej za namiot (mierzoną po dłuższym boku namiotu). Opłata stała wynosi:

a) za namiot standardowy (3m x 2,5 m), za namioty łączone o długości do 6 m oraz mniejsze - 6,00 zł,

b) każdy inny namiot - 10,00 zł.

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 4. 1. Określa się, dzienne stawki opłaty targowej w handlu okrężnym oraz w punktach handlowych, 
w celu prowadzenia handlu okazjonalnego, na terenie miasta Grodkowa, artykułami związanymi ze świętami 
Wielkanocy, Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, Bożego Narodzenia i Nowego Roku na tydzień przed 
wystąpieniem tych świąt, z danym dniem świątecznym włącznie, w wysokości:

1) 50% opłat określonych w § 3 - poza pasem drogi publicznej;
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2) 25% opłat określonych w § 3 - w pasie drogi publicznej.

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy.

3. Prowadzenie handlu, określonego w ust. 1 wymaga uzyskania zgody właściciela danego terenu.

§ 5. Opłatę targową, pobiera się niezależnie od innych opłat przewidzianych w odrębnych przepisach 
oraz określonych przez właściciela nieruchomości.

§ 6. 1. Do poboru opłaty targowej wyznacza się jako inkasentów:

1) Panią Beatę Tarapatę - dz. nr 208/8, 209/2, 208/6, część dz. nr 427/6 oraz teren miasta;

2) Panią Alfredę Zarzeczną - dz. nr 428/4, 430;

3) Panią Żanetę Kmieć - dz. nr 433/1, 433/3, 433/4, 433/5.

2. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 12% zebranej opłaty.

3. W przypadku niemożności wykonania funkcji inkasenta przez którąkolwiek z osób wymienionych 
w ust. 1 w zastępstwie funkcję tę pełnić będzie:

1) za Panią Beatę Tarapatę - Pani Żaneta Kmieć i Alfreda Zarzeczna;

2) za Panią Alfredę Zarzeczną - Pani Beata Tarapata i Żaneta Kmieć;

3) za Panią Żanetę Kmieć - Pani Alfreda Zarzeczna i Beata Tarapata.

4. Opłata targowa jest opłatą dzienną. Terminem płatności jest dzień dokonywania sprzedaży.

5. Inkasent wpłaca pobrane kwoty opłat targowych do kasy Urzędu Miejskiego w terminie 7 dni od dnia 
pobrania kwoty opłaty targowej. W przypadku zebrania opłaty targowej w wysokości powyżej 200,00 zł, 
inkasent wpłaca pobrane kwoty opłat targowych do kasy Urzędu Miejskiego, najpóźniej do końca dnia 
następnego po dniu pobrania opłat.

§ 7. Poza zwolnieniami ustawowymi z opłaty targowej zwolniona jest sprzedaż towarów:

1) w punktach handlowych na imprezach masowych, na organizację których zostało wydane przez Burmistrza 
Grodkowa zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych) oraz imprezach artystycznych lub rozrywkowych, które zostały zgłoszone w Urzędzie 
Miejskim w Grodkowie (na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);

2) prowadzona na terenie określonym w umowie dzierżawy gruntu na prowadzenie handlu zawartej 
z Urzędem Miejskim w Grodkowie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
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§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/297/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności 
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, ogłoszeniu 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045 i  poz. 1283.
2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1649.
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