
UCHWAŁA NR XI/132/2015
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 47§ 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Krapkowicach:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Krapkowice w wysokości:

1) za sprzedaż dokonywaną na targowisku przy ul. Drzymały (płyta targowiska) - 15,00 zł;

2) za sprzedaż dokonywaną na targowisku przy ul. Ks. Duszy - 15,00 zł;

3) za sprzedaż dokonywaną na terenie stanowiącym własność Gminy Krapkowice lub będącym w jej zarządzie, w 
miejscach innych niż wskazane w pkt 1), 2), wyznaczonych przez właściwy organ gminy - 50,00 zł;

4) za sprzedaż dokonywaną na terenie niestanowiącym własności Gminy Krapkowice oraz nie pozostającym w jej 
zarządzie - 50,00 zł;

5) za sprzedaż dokonywaną z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. płodów rolnych, runa leśnego oraz wytworów 
własnej produkcji przy zajmowanej powierzchni do 1 m² - 3,00 zł.

§ 4. W okresie od 26 października do 1 listopada za sprzedaż dokonywaną na części parkingu na Osiedlu XXX 
- lecia oraz na części parkingu przy ul. Staszica w Krapkowicach, dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

1) za zajęcie 1 miejsca parkingowego (13 m²) - 30,00 zł.

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

§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowania imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych, kiermaszów świątecznych i pchlego targu na terenie Gminy 
Krapkowice.

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Krapkowicach.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20% 
terminowego wpłacania pobranych opłat targowych.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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4. Inkasent pobierający opłate targową odprowadza ja w ostatnim roboczym dniu tygodnia do kasy lub na 
rachunek tut. Urzędu.

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwała Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 
dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 
listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. Podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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