UCHWAŁA NR 137/VII/15
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) Rada Miejska
w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie wprowadza się dzienne stawki opłaty targowej na
terenie gminy Namysłów, obowiązujące na placu targowym w Namysłowie przy ul. Dworcowej:
1) przy sprzedaży artykułów rolnych:
a) z samochodu ciężarowego - 12,00 zł,
b) z samochodu dostawczego, osobowego, przyczepy samochodowej - 7,00 zł,
c) z kosza, wiadra, ręki - 1,00 zł,
d) z wózka ręcznego, skrzynek, stolików, łóżka polowego oraz rozłożonych towarów bezpośrednio na
ziemi - za 1 m2 zajętej powierzchni - 2,00 zł,
e) ze stanowiska zadaszonego (stołu) - 8,00 zł;
2) przy sprzedaży artykułów spożywczych, przetworzonych przez przemysł i artykułów przemysłowych:
a) z samochodu ciężarowego - 18,00 zł,
b) z samochodu dostawczego, osobowego i przyczepy samochodowej - 13,00 zł,
c) ze stanowiska zadaszonego (stołu) - 10,00 zł,
d) za każdy m2 powierzchni zajętej pod namiot do handlu - 2,50 zł.
2. W przypadku sprzedaży z dodatkowych urządzeń ustawionych obok samochodów takich jak stoliki,
skrzynki, łóżka polowe, itp., pobiera się odrębnie opłaty w wysokości ustalonej w ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt
2 lit. d.
§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się raz dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży - w czasie dokonywania
sprzedaży.
2. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Zakład Administracji Nieruchomości
"ZAN" Sp. z o. o. w Namysłowie.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 12% pobieranych opłat.
§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż towarów dokonywanych na terenie Gminy Namysłów
poza placem targowym w Namysłowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie i na placu targowym w Namysłowie.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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