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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019 r., 
poz. 1170 z późn. zm.) oraz art. 47 paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
2019 r., poz. 900 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się dzienną opłatę targową od 01 marca do 31 grudnia każdego roku na terenie gminy Wołczyn 
od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących 
sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych w następującej wysokości: 

1) przy sprzedaży stacjonarnej (w tym z pojazdu) w zależności od powierzchni zajmowanego stanowiska: 

a) stanowisko do 3 m2 - 5 zł, 

b) stanowisko od 3m2 do 9m2 - 10 zł, 

c) stanowisko od 9m2 do 12m2 -12 zł, 

d) stanowisko od 12m2 do 15m2 - 15 zł, 

e) stanowisko od 15m2 do 18m2 - 18 zł, 

f) stanowisko od 18m2 do 20m2 - 20 zł, 

g) stanowisko powyżej 20m2 - 25 zł; 

2) przy sprzedaży donośnej: z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, od indywidualnych 
producentów sprzedających wyroby własnej produkcji - 5 zł. 

2. Ustala się dzienną opłatę targową od 01 stycznia do końca lutego każdego roku na terenie miasta Wołczyn 
od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących 
sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych w następującej wysokości: 

1) przy sprzedaży stacjonarnej (w tym z pojazdu) w zależności od powierzchni zajmowanego stanowiska: 

a) stanowisko do 3m2 - 5 zł, 

b) stanowisko od 3m2 do 12m2 - 12 zł, 

c) stanowisko od 12m2 do 18m2 - 18 zł, 

d) stanowisko od 18m2 do 20m2 - 20 zł, 

e) stanowisko powyżej 20m2 - 25 zł; 

2) przy sprzedaży donośnej: z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, od indywidualnych 
producentów sprzedających wyroby własnej produkcji - 4 zł. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową na imprezach o charakterze charytatywnym, festynach 
wiejskich oraz na jarmarkach promujących kulturę i zdrowy tryb życia. 

§ 3. 1.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wołczynie. 

2. Inkasentowi określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 
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§ 5. Traci moc Uchwała XIII/89/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na 
terenie gminy Wołczyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na zmianę wielkości boksów targowiskowych i
dostosowanie do danego boksu wysokości opłat targowych.
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