
UCHWAŁA NR XL/369/2018 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn.zm.)  i 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 ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1785 z późn.zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1. 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Prószkowie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 

Na terenie Gminy Prószków wprowadza się opłatę targową. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach.

§ 3. 

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Prószków w wysokości 20,00 zł, 
z zastrzeżeniem ust.2.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: ręki, wózka ręcznego, roweru, kosza (do 5 szt.), 
skrzynki (do 5 szt.) stolika (do 1 m2) – 10,00 zł.

3. W przypadku sprzedaży przekraczającej ilość wykazaną w pkt.2 obowiązuje stawka dzienna w wysokości 
20,00 zł.

§ 4. 

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą.

§ 5. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie:

1) Emanuela Cebula

2) Gabriela Grund

3) Sylwia Białończyk

4) Sylwia Chudalla

5) Justyna Sobala
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3. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej 
wpłaty wydaje pokwitowanie.

4. Pokwitowaniem wniesionej opłaty są kwity z kwitariusza przychodowego pobrane z kasy Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie i ostemplowane pieczęcią Gminy Prószków, będące drukami ścisłego zarachowania i podstawą 
rozliczenia inkasenta.

5. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty opłaty na rachunek bankowy Gminy Prószków lub do 
kasy Urzędu Miejskiego w Prószkowie niezwłocznie po zebraniu opłaty, nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od jej pobrania.

6. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% 
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 7. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (tj. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz.2876).

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 9. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie i poszczególnych 
sołectwach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Krystian Janikula
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