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UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 3 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty
targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie
inkasenta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), art. 15 ust. 1, 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 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na rok 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745) Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach, przez
które rozumie się wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż na terenie Gminy Bobowa.
§ 2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Bobowa:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, pojemnika, skrzynki itp. – 5,00 zł;
2) przy sprzedaży z ziemi, stołu, łóżka polowego niezależnie od sprzedawanego towaru:
a) stanowisko o długości 1 mb – 10,00 zł;
b) stanowisko o długości 2-3 mb – 15,00 zł;
c) stanowisko o długości 4-5 mb – 20,00 zł;
d) stanowisko o długości 6-7 mb – 25,00 zł;
e) stanowisko o długości 8-9 mb – 30,00 zł;
f) stanowisko o długości powyżej 10 mb - 35,00 zł;
3) przy sprzedaży towaru ze straganu, namiotu itp:
a) stanowisko o długości do 3 mb – 15,00 zł;
b) stanowisko o długości powyżej 3 mb – 20,00 zł;
4) przy sprzedaży towarów wielkogabarytowych – 20,00 zł;
5) przy sprzedaży okazjonalnej kwiatków, zniczy, stroików itp. -15,00 zł;
6) przy sprzedaży sezonowych owoców i warzyw – 15,00 zł;
7) przy sprzedaży nasion, sadzonek, kwiatów ozdobnych, krzewów itp. -15,00 zł;
8) przy sprzedaży z samochodu osobowego -10,00 zł;
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9) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i ciągnika rolniczego -15,00 zł.
§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekraczać dziennie 778,20 zł.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym jest dokonywana sprzedaż.
§ 5. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej stanowisko, zajęte pod sprzedaż zaokrągla się
w taki sposób, że końcówkę do 0,5 mb pomija się, a większą niż 0,5 mb podwyższa się do pełnego metra
bieżącego. W przypadku, gdy stanowisko zajęte pod sprzedaż wynosi mniej niż 1 mb, opłatę targową pobiera
się w wysokości należnej za 1 mb.
§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej, o której mowa w § 2 w drodze inkasa.
§ 7. Na inkasenta wyznacza się Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej.
§ 8. Pobór opłaty targowej następuje za wydaniem kwitów opłaty targowej opatrzonych pieczęcią Urzędu
Miejskiego w Bobowej i ponumerowanych jako druki ścisłego zarachowania.
§ 9. Kwity opłaty targowej wydaje i rozlicza oraz sprawuje nadzór nad ich wykorzystaniem Urząd Miejski
w Bobowej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 11. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała Nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r.,
poz. 6843).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Molendowicz

