
UCHWAŁA NR 81/XIII/19
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej. 

2. Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej. 

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów 
oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Określa się wysokość stawek dziennych opłaty targowej: 

1. Sprzedaż towaru z kosza, torby, wiadra, siatki - 3 zł. 

2. Sprzedaż z miejsca na placu targowym - 2 zł za 1 m² zajętej powierzchni. 

§ 3. Zajmowaną powierzchnię przez handlującego rozumie się : jednolity obszar, który obejmuje zarówno 
ekspozycję towaru jak i magazyn towaru, składowanie opakowań lub inne potrzeby sprzedającego, a także pojazd 
mechaniczny lub zaprzęg konny, z którego odbywa się sprzedaż. 

§ 4. Zajmowaną powierzchnię przez handlującego liczy się w pełnych metrach kwadratowych ( jednakże nie 
mniej niż 1 m²) zaokrąglanych następująco: mniej niż 0,5 m² pomija się, natomiast powierzchnię wynoszącą 0,5 m² 
i więcej podwyższa się do pełnego metra kwadratowego. 

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Elżbiecie Smulko. Podczas jej nieobecności pobór opłaty targowej 
powierza się Panu Tomaszowi Kołodziej. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% 
pobranych i odprowadzonych kwot. 

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni poprzez wpłatę w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 149/XXII/16 Rady Miata i Gminy Wleń 
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwała nr 160/XXIII/16 Rady Miasta i Gminy 
Wleń z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Wleń 

Katarzyna Kotołowska
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