
U C H W A Ł A  nr   XXII/171/05  

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 14 grudnia 2005 roku 
 

 

 

w sprawie : wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.2 pkt 4 i art.42 ustawy z dnia 

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ 

oraz na podstawie art.15 i 19 pkt 1a i 2 ustawy  z  dnia  12 stycznia 1991 r. o  podatkach 

i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm./ 

 

 

uchwala się co następuje: 

 

 

§1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek 

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

 

§2. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej za prowadzenie działalności 

handlowej w wysokości: 

 

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego                                                            -   5,60 zł. 

 

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepą, 

    samochodu ciężarowego do 2,5 tony, wozu konnego,  

    przyczepy ciągnikowej,                                                  -   8,80 zł. 

 

3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 

    2,5 tony ładowności,        - 17,50 zł. 

 

4) za zajęcie placu  lub stoiska  na sprzedaż  prowadzoną  przez 

    indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej 

    produkcji  i inne np. ser, masło, jaja, miód, warzywa, jagody, 

    grzyby na powierzchni do 1m²  lub  przy sprzedaży  z kosza, 

    wiadra, wózka ręcznego        -   1,40 zł. 

 

    - na powierzchni powyżej 1 m²  za  każdy 1 m²         -   2,90 zł. 

 

5) za zajęcie placu  i  stoiska  na sprzedaż  art. przemysłowych  lub  

    innych nie pochodzących z własnej produkcji lub wykonywanie  

    czynności rzemieślniczych za każdy 1 m²      - 12,00 zł. 
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§3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

 

2. Na inkasenta wyznacza się Mariusza Sękalskiego - Strażnika Miejskiego. W przypadku 

jego nieobecności opłata pobierana będzie przez Joannę Paszkowską - pracownika 

zatrudnionego na stanowisku ogólno-administracyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu 

Odrzańskim. 

 

3. Za pobór opłat targowych inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% 

od zainkasowanych kwot. 

 

 

§4. Traci moc uchwała Nr XV/117/04 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 

 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 


