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Poz. 7906
UCHWAŁA NR XIV/115/15
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515 ) oraz art. 15 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 2014 r.,poz. 849 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasta Bochnia opłatę targową.
§ 2. 1. Określa się stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach Gminy Miasta Bochnia, w wysokości
określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Maksymalna kwota opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty ogłoszonej w obwieszczeniu
Ministra Finansów publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski",
wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym wystawiono towar do sprzedaży.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent wyznaczony przez Radę Miasta odrębną uchwałą, określającą
również wysokość wynagrodzenia za inkaso.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miasta Bochnia Nr XVII/190/12
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia (Dz. Urz. z 2012 r., poz.
1711 z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/115/15
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 listopada 2015 r.
Cennik opłat targowych pobieranych na Targowisku "Plac Rolny" na Placu Gazaris w Bochni
1. Sprzedaż artykułów rolnych oraz artykułów leśnych (z wyjątkiem grzybów):
• z samochodu,
• ze stołu,
• ze stolika, łóżka polowego itp.
• bezpośrednio z ziemi
1,60 zł od m2 zajmowanej powierzchni dziennie,
• sprzedaż obnośna (z ręki, koszyka)
1,60 zł od osoby dziennie.
2. Sprzedaż grzybów leśnych
10,00 zł od m2 zajmowanej powierzchni dziennie.
3. Sprzedaż okolicznościowa artykułów przemysłowych związanych ze świętami (choinki,
ozdoby choinkowe, wiązanki, stroiki, znicze, kwiaty, itp.)
1,60 zł od m2 zajmowanej powierzchni dziennie.
Przewodniczący Rady Miasta
JAN BALICKI
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/115/15
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 listopada 2015 r.
Cennik opłat targowych pobieranych na Targowisku „Mój Rynek" przy ul. Partyzantów w Bochni oraz
w innych miejscach na terenie Gminy Miasta Bochnia, gdzie prowadzona jest sprzedaż podlegająca
opłacie targowej
1. Cennik opłat targowych dziennych na Targowisku „Mój Rynek” przy ul.Partyzantów w Bochni:
Rodzaj stanowiska
stanowiska o pow. 9 m2
stanowiska o pow. 15 m2
stanowiska o pow. 18 m2
stanowiska o pow. 21 m2
stół handlowy
stanowiska do handlu art. o dużych
gabarytach
Dodatkowe stanowiska
stanowiska o pow. do 15 m2
stanowiska o pow. do 20 m2
stanowiska o pow. do 25 m2
stanowiska o pow. do 30 m2
stanowiska o pow. do 35 m2
stanowisko samochodowe
Wiaty do handlu zwierzętami
prosięta
warchlaki
dorosłe świnie
króliki i gołębie
drób
Sprzedaż obnośna (z ręki, koszyka) od osoby

Numery stanowisk
129-172
1-53, 55-56,
60-62, 65-73,
77-88, 173-200, 205
89-106, 110-127
206-221
222-270

Stawka opłaty targowej
10 zł

271-276

50 zł

Numery stanowisk
63, 201-204
54, 58, 128
57, 64, 75
59, 76, 108
74, 107, 109
277
j. m.
od sztuki
od sztuki
od sztuki
od m2 zajmowanej
powierzchni
od m2 zajmowanej
powierzchni

Stawka opłaty targowej
10 zł
15 zł
18 zł
20 zł
25 zł
35 zł
Stawka opłaty targowej
6 zł
9 zł
12 zł

12 zł
14 zł
17 zł
5 zł

2,50 zł
5 zł
2,5 zł

2. Stawka opłaty targowej dziennej w innych miejscach na terenie Gminy Miasta Bochnia, gdzie prowadzona
jest sprzedaż podlegająca opłacie targowej:
2,50 zł/m2 od zajmowanej powierzchni.
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