UCHWAŁA NR VI/25/15
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) art. 15, 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 ze. zm.) oraz pkt 4 lit. a Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 7 sierpnia 2014 r. z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2015 r. (M. P. poz. 718) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności od rodzaju sprzedawanych artykułów, sposobu
prowadzenia handlu oraz powierzchni zajętej pod działalność targową w Gminie Przemków w następujących
wysokościach:
1) przy sprzedaży ze stanowisk stałych, ław, stołów, straganów - 9 zł za każdy m2 zajętej powierzchni:
2) przy sprzedaży z ziemi za każdy zajęty m² powierzchni :
a) artykułów rolno-spożywczych - 5 zł,
b) artykułów pozostałych - 6 zł;
3) przy sprzedaży z pojazdu lub przy zaparkowanym pojeździe:
a) artykułów rolno-spożywczych - 3,50 zł za każdy m2 zajętej powierzchni łącznie z pojazdem,
b) artykułów pozostałych - 4 zł za każdy m2 zajętej powierzchni łącznie z pojazdem;
4) przy sprzedaży z ręki, koszyka, torby, wiadra itp. małej ilości warzyw, kwiatów, jagód, grzybów, jaj itp.
pochodzących z własnej produkcji - 5 zł.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży okolicznościowej na terenie Gminy Przemków
w zależności od rodzaju sprzedawanych artykułów oraz powierzchni zajętej pod działalność targową
w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży zniczy, kwiatów, wieńców itp. w okresie Święta Zmarłych tj. od 25 października do 2 listopada
za każdy zajęty 1 mb - 40 zł;
2) przy sprzedaży w trakcie trwania Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w części parku miejskiego przyległej
do ul. Fabrycznej zgodnie z załącznikiem do uchwały w zależności od zajętego stanowiska:
a) stanowisko 1 - 22 - 150 zł,
b) stanowisko 23 - 180 zł,
c) stanowisko 24-53 - 150 zł,
d) stanowisko 54 - 250 zł,
e) stanowisko 55 - 70 - 150 zł,
f) stanowisko 71 - 180 zł,
g) stanowisko 72-78 - 150 zł,
h) stanowisko 79 - 180 zł,
i) stanowisko 80 - 81 - 150 zł,
j) stanowisko 82 - 170 zł,
k) stanowisko 83- 230 zł,
l) stanowisko 84 - 86 - 150 zł,
m) stanowisko 87 - 200 zł,
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n) stanowisko 88 - 95 - 150 zł,
o) stanowisko 96 - 180 zł,
p) stanowisko 97 - 99 - 150 zł,
q) stanowisko 100 - 180 zł,
r) stanowisko 101 - 104 - 150 zł,
s) stanowisko 105 - 180 zł,
t) stanowisko 106 - 112 - 150 zł,
u) stanowisko 113 - 250 zł,
v) stanowisko 114 116- 150 zł,
w) stanowisko 117-124 - 180 zł,
x) stanowisko 125-128 - 150 zł;
3) przy sprzedaży w trakcie trwania Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w części parku miejskiego od mostku
na rowie melioracyjnym do pierwszego skrzyżowania alei parkowych w wysokości 50 zł za metr bieżący
stoiska mierzony wzdłuż alei parkowej.
§ 3. 1. Przy jednoczesnej sprzedaży różnych rodzajów artykułów oraz gdy sposób prowadzenia handlu
występuje w więcej niż jednej postaci, opłatę targową pobiera się według najwyższej stawki dla tych artykułów.
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 767,68 zł dziennie.
§ 4. 1. Opłata targowa pobierana jest w formie inkasa.
2. Pobór opłaty powierza się inkasentom Pani Krystynie Surzykiewicz oraz Panu Zdzisławowi Surzykiewicz.
3. Opłata targowa płatna jest w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży do rąk inkasenta.
4. Opłata targowa może być również wpłacana indywidualnie, we wskazanym terminie, w kasie Urzędu
Miejskiego w Przemkowie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Przemkowie 31 86530004 0000 0000 0101
0001.
5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 30% pobranej opłaty.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LVI/265/14 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przemkowie
Janusz Matuszak
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Załącznik do Uchwały Nr VI/25/15
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 19 maja 2015 r.
Układ stanowisk terenu Parku Miejskiego przyległego do ul. Fabrycznej w trakcie trwania Dolnośląskiego
Święta Miodu i Wina.
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UZASADNIENIE

W Gminie Przemków obowiązuje do dnia przedłożenia projektu, uchwała nr LVI/265/14
Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej.
Niniejsza uchwała nie wprowadza wzrostu stawek opłat targowych. Doprecyzowano jedynie zapisy
dotyczące sprzedaży ze straganów i samochodów odnosząc opłatę do zajętej powierzchni
targowiska, co w efekcie doprowadzi do wzrostu opłat dla osób zajmujących znaczną cześć
targowiska.
W uchwale uwzględniono powiększenie terenu przeznaczonego na handel okazjonalny podczas
Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina oraz zmiany w układzie stanowisk handlowych.
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