UCHWAŁA NR XI/124/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 1515), 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Trzebnicy
uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Trzebnica wprowadza się opłatę targową.
§ 2. 1. Określa się opłatę targową w wysokości:
a) handel z ręki - 3,00 zł
b) handel z kosza - 3,00 zł
c) handel z pojazdu samochodowego z przyczepą lub bez przyczepy artykułami rolnymi - 7,00 zł
d) handel z pojazdu samochodowego z przyczepą lub bez przyczepy pozostałymi artykułami - 12,00 zł
e) handel z pojazdu samochodowego, którego powierzchnia przekracza 9 m2 - 17,00 zł
f) handel ze stołów - za każdy stół po 10,00 zł
g) handel z łóżek - za każde łóżko po 10,00 zł
h) handel ze stoiska 3m x 3m artykułami rolnymi - 10,00 zł
i) handel ze stoiska 3m x 3m pozostałymi artykułami - 15,00 zł
j) handel ze stoiska 6m x 3m artykułami rolnymi - 20,00 zł
k) handel ze stoiska 6m x 3m pozostałymi artykułami - 30,00 zł
l) handel zwierzętami - 10,00 zł
m) zajęcie placu pod stoiska własne, w przypadkach nieobjętych punktami od a) do m) (za 1 m2) - 8,00 zł
2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje sie
stawkę wyższą.
4. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów - pracowników Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: pana
Roberta Lesińskiego i pana Sylwestra Przybyłkę.
5. Ustala się, że inkasenci, o których mowa w ust.4 otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 0,5%
pobranych kwot i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
§ 3. 1. Ustala się opłaty za sprzedaż na terenie Gminy Trzebnica podczas imprez kulturalnych, sportowych
i uroczystości religijnych:
a) za stoisko o powierzchni do 1m2 - 28,00 zł
b) za stoisko o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 - 40,00 zł
c) za stoisko o powierzchni od 2 m2 do 3 m2 - 80,00 zł
d) za stoisko o powierzchni powyżej 3 m2, za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni - 25,00 zł
2. Inkasentami zobowiąznymi do poboru opłaty targowej, o której mowa w ust.1 są:
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a) na corocznych imprezach masowych organizowanych na "Winnej Górze" oraz na imprezie "Święto Sadów" pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu,
b) w czasie pozostałych imprez kulturalnych, sportowych oraz uroczystości religijnych - pracownicy Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.
3. Ustala się, że inkasenci wymienieni w ust.2 lit. a) i b) pobierają wynagrodzenie za inkaso w wysokości
2% pobranych kwot.
4. Jednorazowy lub okazjonalny handel na terenie miasta i Gminy jest możliwy jedynie za pisemnym
zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Trzebnica.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XII/122/07 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwała nr XV/149/08 z dnia 27 marca
2008 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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