
Projekt

z dnia  22 września 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 15, art. 19 pkt.1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o targowisku miejskim – należy przez to rozumieć:

1) targowisko Nr 1 położone przy ul. Moniuszki,

2) targowisko rolne położone przy ul. M.C.Skłodowskiej.

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

1) za sprzedaż produktów rolno – spożywczych:

a) za każde zajęte miejsce na targowisku Nr 1:

-  o powierzchni nie przekraczającej 4m2 – 4,00 zł

-  o powierzchni powyżej 4m2 do 10m2 włącznie – 6,00 zł

-  o powierzchni powyżej 10m2 do 20m2 włącznie – 8,00 zł

b) za każde zajęte miejsce na targowisku rolnym:

-  o powierzchni nie przekraczającej 4m2 – 4,00 zł

-  o powierzchni równej lub większej niż 4m2 – 8,00 zł

c) poza targowiskami miejskimi – 10 zł za każdy zajmowany 1 m2 powierzchni.

2) za sprzedaż pozostałych artykułów oraz za sprzedaż usług:

a) za każde zajęte miejsce na targowisku Nr 1:

-  o powierzchni nie przekraczającej 4m2 – 8,00 zł

-  o powierzchni powyżej 4m2 do 10m2 włącznie – 10,00 zł

-  o powierzchni powyżej 10m2 do 20m2 włącznie – 12,00 zł

b) za każde zajęte miejsce na targowisku:

-  o powierzchni nie przekraczającej 4m2 – 8,00 zł

-  o powierzchni równej lub większej niż 4m2 – 16,00 zł

c) poza targowiskami miejskimi – 20 zł za każdy zajmowany 1 m2 powierzchni.

3) przy obliczaniu opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną poza targowiskami miejskimi, zajmowaną 
powierzchnię zaokrągla się w górę do pełnych m2.

§ 3. Za jednoczesną sprzedaż artykułów, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 pobiera się opłatę wg stawek, 
o których mowa w § 2 pkt.2.

§ 4. Opłatę targową pobiera pracownik Urzędu Miejskiego w Kluczborku w ramach otrzymanego zakresu 
czynności.
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§ 5. Termin płatności opłaty targowej upływa w dniu, w którym dokonywano sprzedaży na targowisku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/165/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Opolskiego poz. 225).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Id: 72CA1812-3F70-423D-8AED-B1C21961B7E1. Projekt Strona 2




