
Projekt

z dnia  10 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wysokości 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. Nr 1515) oraz art. 15 ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015r. poz. 528, poz.699, 
poz.774,poz. 1283, poz. 1045, poz.1777), Rada Miejska Brzegu uchwala, 
co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta  Brzegu.
§ 2. 1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej obowiązującej na 

terenie miasta Brzegu:
1) przy sprzedaży na targowiskach położonych przy ul. Trzech Kotwic:

a) do 1 m2 zajmowanej powierzchni - 1,00 zł,
b) za każdy następny metr kwadratowy zajmowanej powierzchni - 

0,35zł,
c) z samochodów:

- o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 25,00 zł,
- o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  - 50,00 zł,

d) z przyczep, z naczep – 20,00 zł
2) przy sprzedaży w pozostałych miejscach:

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.

Id: 47F48EE9-D8A8-4B7A-A435-268ADD4CFDB4. Projekt Strona 1



a) za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni - 6,00 zł,
b) z samochodów:

- o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 49,00 zł,
- o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  - 100,00 zł,

c) z przyczep, z naczep – 40,00 zł
2. W przypadku dokonywania sprzedaży z powierzchni przyległej do 

samochodów, przyczep lub naczep pobiera się odrębnie opłatę za sprzedaż 
z samochodu, naczepy, przyczepy oraz opłatę za zajmowaną powierzchnię, 
zgodnie z ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) i pkt. 2 lit. a) i b).

§ 3. Opłatę targową od zajmowanej powierzchni  pobiera się za każdy 
rozpoczęty metr kwadratowy  zajmowanej powierzchni.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania na rachunek 
gminy lub u inkasentów wybranych w odrębnej uchwale.

§ 5. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej 
przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. ) oraz przepisami wydanymi na 
podstawie tej ustawy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzegu.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/126/11 Rady Miejskiej w Brzegu 

z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały wynika ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2015r. poz. 1045), gdzie art. 15 ust. 1 ustawy otrzymał nowe brzmienie:
„Art. 15.1. Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust.
2b”.
było:
„Art. 15.1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b”.
Zmiana brzmienia cytowanego przepisu powoduje konieczność podjęcia nowej
uchwały.
Proponowane w projekcie ww. uchwały stawki opłaty targowej nie uległy
podwyższeniu w stosunku do obecnie obowiązujących stawek.
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