UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 7 października 2009r.
w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1, art.42 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.15,ust.1,art.19,pkt 1 lit.”a” i pkt 2 ustawy
z dnia 12stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r,Nr121 poz.844 z późn.zm.)
w związku z pkt.4, lit. „a” obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie
określenia górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2009 r.
( M.P. Nr 59,poz.531)Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje :
§ 1.
Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na placu targowym miasta
Brzeska w kwotach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1.Obowiązek uiszczania opłaty targowej powstaje w dniu dokonywania sprzedaży na placu
targowym.
2.Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta.
§ 3.
1.Zarządza się pobieranie opłaty targowej w drodze inkasa.
2.Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent wyznaczony przez Radę Miejską odrębną uchwałą.
3.Wysokośc wynagrodzenia za pobór opłaty targowej określa się w wysokości 15% od
zainkasowanych kwot.
§ 4.
Traci moc uchwała nr XXX(327)2001 z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek
oraz zasad ustalania poboru i terminów płatności opłaty targowej
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. .
§6
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

-1Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Brzesku
Nr XLVI(331)2009 z dnia 7.10.2009r.w sprawie określenia
wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

CENNIK OPŁAT TARGOWYCH
POBIERANYCH NA PLACACH TARGOWYCH
NA TERENIE MIASTA BRZESKA
A. W DNI : WTOREK, PIĄTEK, SOBOTA :Plac targowy Głowackiego 40
1.PLAC „A, B” sprzedaż na oznaczonym (numerowanym)
2

stanowisku o powierzchni do 7,5m :

- za każdy rozpoczęty m poza wyznaczone stanowisko

14,00zł
7,00zł
12,00zł
4,00zł

2.PLAC „A, B” przy sprzedaży obnośnej z ręki z koszy od osoby
− towarów przemysłowych
− towarów spożywczych (nabiału, owoców,

6,00zł
3,00zł

−

artykułów przemysłowych

−

artykułów spożywczych i płodów rolnych

−

artykułów przemysłowo-spożywczych
2

warzyw, grzybów, zboża, drobiu ,inwentarza żywego itp.)

2a. inwentarza drobnego: prosiąt, królików, drobiu
2

za 1m zajętej powierzchni placu (towar z klatek)

5,00zł

Sprzedaż nabiału ze stołów bez opłat („A”).
3.PLAC „A, B” przy sprzedaży ze stołów (od stołu)
stanowiącego wyposażenie placu targowego :
−

artykułów przemysłowo-spożywczych

−

artykułów spożywczych

13,00zł
7,00zł

4.PLAC„B” -przy sprzedaży z samochodów., przyczepy
samochodowej, ciągnikowej, platformy
w obszarze wyznaczonego stanowiska handlowego
−
−
−

-

o nośności do 1 tony
o nośności do 2 ton
o nośności powyżej 2 ton

14,00zł
18,00zł
22,00zł
2
za każdy rozpoczęty m (przekroczenie wyznaczonego miejsca) 2,00zł

5.PLAC „C”- sprzedaż mebli ze środków transportowych
i z placu – za wyznaczone miejsce

40,00zł

6. PLAC „A,B,C”- /nie dotyczy kupców posiadających rezerwację /
sprzedaż okolicznościowa artykułów. z okazji świąt
2
− (choinki, ryby z basenów) za stoisko o pow. do 7,5m
2
za każdy następny m
−

gałązki choinkowe, znicze, kwiaty , itp. o pow. do 2,5m2
2

za każdy następny m
2
PLAC” C”- materiały pirotechniczne do 3m
za każdy następny m

2

30,00zł
5,00zł
10,00zł
5,00zł
30,00zł
14,00zł

7. PLAC „A,B”- sprzedaż ze stacjonarnych przyczep/naczep handlowych
(zabudowane”. na stałe:”- podłączone do sieci energetycznej
z możliwością likwidacji w ciągu 5godz
zarejestrowanych, z homologacją) za stanowisko wyznaczone

liniami rozgraniczającymi

30,00 zł

2

- za każdy rozpoczęty m poza wyznaczone stanowisko

4,00zł

-2-

8. PLAC „A,- sprzedaż i ekspozycja towarów pod daszkami
przyległymi do ścian pawilonów handlowych :
-daszki frontowe o szerokości powyżej 1,20m
za każdy rozpoczęty m2
-daszki boczne o szerokości .powyżej 0,7m
za każdy rozpoczęty m2

1,00zł
1,00 zł

B. DNI : PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK : :Plac targowy Głowackiego 40

1.PLAC „A,B” sprzedaż na oznaczonym (numerowanym)
2

stanowisku o powierzchni do 7,5m :
−

artykułów przemysłowych

−

artykułów spożywczych

−

artykułów przemysłowo-spożywczych
2

- za każdy rozpoczęty m poza wyznaczone stanowisko

10,00zł

4,00zł
7,00zł
2,00zł

2.PLAC „A,B” przy sprzedaży obnośnej z ręki z koszy od
osoby lub przy zajęciu placu pod stoisko lub towar
2
za 1m zajętej powierzchni placu :
−

towarów przemysłowych

5,00zł

−

towarów spożywczych (nabiału, owoców,

2,00zł

warzyw, grzybów, zboża, drobiu, inwentarza żywego itp.

Sprzedaż nabiału ze stołów bez opłat („A”).
3. PLAC „A” przy sprzedaży ze stołów (od stołu)
stanowiącego wyposażenie placu targowego :
−

artykułów przemysłowo-spożywczych

−

artykułów spożywczych

10,00zł
5,00zł

4.Plac „B”- przy sprzedaży z samochodu, przyczepy samochodowej,
ciągnikowej, platformy w obszarze wyznaczonego
stanowiska handlowego
−

o nośności do 1 tony

11,00zł
14,00zł
20,00zł
2,00zł

o nośności do 2 ton
− o nośności powyżej 2 ton
2
- za każdy rozpoczęty m (przekroczenie wyznacz. miejsca)
−

5.Plac „C”-sprzedaż mebli ze środków transportowych
i z placu – za wyznaczone miejsce

30 zł

6.Plac ‘A”,”B”- /nie dotyczy kupców posiadających rezerwację/
sprzedaż okolicznościowa artykułów z okazji świąt
2
− choinki, ryby z basenów - za stoisko o pow. do 7,5m

30,00zł

gałązki choinkowe, znicze , kwiaty, itp. o pow. do 2,5m

2

10,00zł

2

Plac”C” materiały pirotechniczne do 3m
30,00zł
−

2

za każdy następny m

14,00zł

7. PLAC „A,B”- /nie dotyczy kupców posiadających rezerwację/
-3-

sprzedaż ze stacjonarnych przyczep/naczep handlowych
(zabudowane „. na stałe”- podłączone do sieci energetycznej
z możliwością likwidacji w ciągu 1godz ,
zarejestrowanych, z homologacją) ) za stanowisko

wyznaczone liniami rozgraniczającym
2

- za każdy rozpoczęty m poza wyznaczone stanowisko
8. PLAC „A,- sprzedaż i ekspozycja towarów pod daszkami
przyległymi do ścian pawilonów handlowych :
-daszki frontowe o szerokości powyżej 1,20m
za każdy rozpoczęty m2
-daszki boczne o szerokości .powyżej 0,7m

- 25,00zł
2,00zł

0,80zł

za każdy rozpoczęty m2

0,80 zł

C: Inne -czasowe miejsca do handlu wyznaczone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 7 października 2009 r. Nr XLVI(332)2009 w sprawie wyznaczenia
miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Brzesko oraz zasad poboru opłaty
targowej.
a) za sprzedaż z samochodu:
- artykułów nieprzetworzonych rolnych (spożywczych)
- do 5 m² powierzchni handlowej
- za każdy m² powyżej 5 m² powierzchni handlowej
- pozostałych artykułów lub mieszanych:
- do 5 m² powierzchni handlowej
- za każdy m² powyżej 5 m² powierzchni handlowej

25,00zł
8,00-zł
30,00zł
10,00zł

b) za sprzedaż ze stanowiska – bez samochodu, za każdy rozpoczęty m²
-artykułów nieprzetworzonych rolnych (spożywczych) krajowych
8,00zł
- pozostałych artykułów lub mieszanych
10,00 zł

