UCHWAŁA NR LXI/672/10
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/348/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 listopada 2005 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.: Nr172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz.1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458; z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230), oraz art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.
613) Rada Miejska Brzegu uchwala co następuje :
§ 1. 1. Dotychczasową treść § 1 uchwały Nr XLV/348/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 listopada 2005 r
w sprawie opłaty targowej oznacza się jako ustęp 1 w poniższym brzmieniu:
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
a) przy sprzedaży z samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 1,5 tony 39,00 zł
b) przy sprzedaży z samochodów ciężarowych o ładowności poniżej 1,5 t, z samochodów osobowych, kiosków,
przyczep campingowych, platform 34,00 zł
c) przy sprzedaży ze straganów i stołów, nie będących budynkami lub ich częściami zajętymi na prowadzenie
działalności gospodarczej lub budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej,
udostępnianych do handlu przez właściciela lub zarządcę targowiska: - trwale zadaszonych 2,00 zł - pozostałych
1,00 zł
d) przy pozostałej sprzedaży za 1 m2 zajmowanej powierzchni 1,50 zł
2. W § 1 dodaje się ustępy 2 i 3, o poniższej treści:
2. Inkasent opłaty targowej wystawia dowód pobrania.
3. Płatnik opłaty targowej zobowiązany jest do posiadania dowodu pobrania opłaty targowej podczas
prowadzenia handlu na targowisku.
§ 2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej przepisami ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ) oraz przepisami
wydanymi na podstawie tej ustawy.
§ 3. Pozostałe postanowienia zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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