UCHWAŁA NR XXIII/245/2016
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek
opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1649 i z 2016 r. poz.
195, 1923) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.
774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Opoczno wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Ustala się wykaz dziennych stawek opłaty targowej pobieranych na terenie gminy
Opoczno w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się za każde stanowisko handlowe, na którym prowadzona jest
sprzedaż.
2. Opłatę za stanowisko ustala się jako iloczyn stawki 1 m2 i powierzchni zajętej z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
3. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię zajętą, z której pobierana
jest opłata za zajęcie każdego metra kwadratowego zaokrągla się w taki sposób, że końcówkę do
0,5 m2 pomija się, a większą niż 0,5 m2 podwyższa się w górę do pełnego metra kwadratowego.
4. W przypadku, gdy dokonujący sprzedaży zajmuje w rozumieniu ust. 3, mniej niż 1 m2
powierzchni, opłatę targową pobiera się w wysokości należnej za 1 m2.
5. Zasad obliczania opłaty targowej określonych w ust 2 - 4 nie stosuje się do sprzedaży
dokonywanej z pojazdów, sprzedaży obnośnej z ręki, sprzedaży z ręcznych wózków, sprzedaży
zwierząt poza pojazdami oraz przy wystawieniu do sprzedaży i odpłatnym świadczeniu usług na
targowisku (fotografowanie, odręczne wykonywanie grafik, rysunków, pomiar ciśnienia, pomiar
wagi itp.).
6. W przypadku dokonywania sprzedaży ze stanowiska wyznaczonego, opłatę ustala się jako
iloczyn stawki 1 m2 i powierzchni wyznaczonej z uwzglęnieniem zasady wynikającej z ust. 3.
Opłatę pobiera się niezależnie od sposobu dokonywania sprzedaży na stanowisku wyznaczonym
np. z samochodu, z ręki, stołów, namiotu, koszy itp.
7. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z urządzeń na targowisku oraz usług świadczonych przez zarządcę
terenu i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa drogowego.
§ 4. 1. W przypadku dokonywania jednoczesnej sprzedaży poza stanowiskami
wyznaczonymi z pojazdów, o których mowa w pkt. 2 załącznika do uchwały i dodatkowo zajętej
powierzchni, stawki za pojazd i powierzchnię zajętą sumuje się. Pozostałych stawek nie łączy
się.
2. Wniesienie opłaty za sprzedaż na stanowisku wyznaczonym zwalnia z wnoszenia opłat
targowych wg pozostałych stawek.
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§ 5. 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas:
1) imprez o charakterze charytatywnym;
2) kiermaszy i jarmarków promujących kulturę;
3) odpustów parafialnych;
4) otwartych imprez i uroczystości organizowanych dla społeczeństwa.
2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną pod dachem, będących budynkami w
rozumieniu prawa budowlanego.
3. Opłacie targowej nie podlega działalność handlowa prowadzona przez podmioty przed
sklepami lub kioskami, w których jest prowadzona działalność gospodarcza o ile łącznie
spełnione są następujące warunki:
1) działalność handlowa prowadzona jest na terenie bezpośrednio przyległym;
2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowanym w sklepie lub kiosku;
3) sprzedający posiada zgodę właściciela lub zarządcy terenu na wystawienie towaru przed
obiektem.
§ 6. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą wystawienia towaru
do sprzedaży.
2. Dowodem wniesienia opłaty targowej jest bilet - druk ścisłego zarachowania, wydany i
ewidencjonowany w Urzędzie Miejskim w Opocznie lub inny dokument.
3. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej należy zachować przez cały czas prowadzenia
sprzedaży w celu ewentualnego okazania służbom kontrolnym.
4. Pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa.
5. Inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Opocznie.
6. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 5 za pobór opłaty targowej w
wysokości 13% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
7. Zobowiązuje się inkasenta do odprowadzenia zebranej kwoty do kasy Urzędu Miejskiej w
Opocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu inkasa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIX/347/10 Rady
Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru
oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/245/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
WYKAZ DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH NA
TERENIE GMINY OPOCZNO

Lp.
1
1
2

3
4
5

6

7

Czynności handlowei ich rodzaj
2
Stawka za 1m2 powierzchni zajętej lub stanowiska wyznaczonego
Sprzedaż z pojazdów:

Wysokość dziennej stawki
opłaty targowej w złotych
3
1,00

o masie całkowitej do 3,5 t

8,00

o masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą

12,00

z przyczepy do pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t

4,00

o masie całkowitej do 9,0 t

12,00

o masie całkowitej do 9,0 t z przyczepą

20,00

z przyczepy do pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t

8,00

o masie całkowitej powyżej 9,0 t

15,00

o masie całkowitej powyżej 9,0 t z przyczepą

23,00

z autobusów

18,00

z naczepy lub barakowozu

18,00

z przyczepy campingowej lub przyczepki do samochodu osobowego

4,00

z ciągnika rolniczego z przyczepą

4,00

z ciągnika rolniczego z dwukółką lub wozem konnym

4,00

Sprzedaż obnośna z ręki
Sprzedaż z wózków ręcznych
Wystawienie pojazdu do sprzedaży:

1,00
4,00

autobusu

25,00

samochodu osobowego

12,00

ciągnika rolniczego

12,00

przyczepy campingowej, przyczepki do samochodu osobowego

10,00

przyczepy samochodowej

15,00

naczepy, barakowozu

20,00

samochodu dostawczego do 3,5 t

15,00

samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t

20,00

Sprzedaż zwierząt poza pojazdami za każdą sztukę:
konie, krowy, jałowizna

3,00

cielęta, owce, kozy

2,00

prosięta

0,50

Odpłatne świadczenie usług (fotografowanie, odręczne
wykonywanie grafik, rysunków, pomiar ciśnienia, pomiar wagi
itp.)

4,00
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