
UCHWAŁA NR XX/156/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372/ oraz na podstawie art. 15 ust. 1 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm./ 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bytom Odrzański opłatę targową, którą pobiera się od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej 
dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

§ 2. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej w wysokości: 

1. przy sprzedaży z samochodu osobowego – 11,00 zł 

2. przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepą, samochodu ciężarowego do 2,5 tony, przyczepy 
ciągnikowej – 17,00 zł 

3. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony ładowności – 30,00 zł 

4. za zajęcie placu lub stoiska na sprzedaż prowadzoną przez sprzedających wytwory swojej produkcji – 
5,00 zł 

5. za zajęcie placu i stoiska na sprzedaż art. przemysłowych lub innych nie pochodzących z własnej 
produkcji lub wykonywanie czynności rzemieślniczych za każdy m² – 22,00 zł 

6. od sprzedaży okazjonalnej dokonywanej w trakcie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
jarmarków, odpustów oraz w okresach sprzedaży sezonowej na terenie miasta i gminy od punktu: 

a) punkt gastronomiczny ze sprzedażą piwa – 263,00 zł 

b) punkt gastronomiczny bez sprzedaży piwa – 140,00 zł 

c) punkty handlowe, usługowe i inne – 92,00 zł 

d) punkty drobnego handlu – 70,00 zł 

e) sprzedaż zniczy, kwiatów, choinek, ryb – 92,00 zł. 

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

2. Na inkasenta wyznacza się Mariusza Sękalskiego – Inspektora Straży Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim. 
W przypadku jego nieobecności opłata pobierana będzie przez Joannę Paszkowską - Inspektora zatrudnionego 
na stanowisku ds. organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

3. Za pobór opłat targowych inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% od zainkasowanych 
kwot. 

4. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca na rachunek bankowy Gminy Bytom Odrzański w terminie 
5 dni po zakończeniu każdego miesiąca. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XII/93/2020 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 4 września 
2020 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 ze zm.) Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Rada gminy, w drodze uchwały, określa 
zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności wysokości stawek opłaty targowej. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nie posiadających  osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

Górna granica stawki opłaty targowej została określona w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 
roku i wynosi 852,75 zł. 

Stawki określone w projekcie uchwały mieszczą się w granicach górnych stawek kwotowych podatków 
określonych w ww. obwieszczeniu. 

Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
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