
 

 

UCHWAŁA NR XII/57/2015 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 17 listopada 2015 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku. 

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości: 

1. Od sprzedaży ze stoiska na stole        4 zł 

2. Za zajęcie miejsca do sprzedaży za każdy zajęty lub rozpoczęty m2    2 zł 

3. Od sprzedaży ze środka transportu, przyczepy bez względu na rodzaj   8 zł 

4. Za zajęcie miejsca do sprzedaży zwierząt /boksu dla zwierząt/    15 zł 

5. Od sprzedaży obnośnej /koszyk, wiadro, wózek, z ręki, itp./    2 zł 

§ 3. Stawki dzienne opłaty targowej w innych miejscach niż określone w § 1 wynoszą za każdy zajęty lub 

rozpoczęty m2 miejsca do sprzedaży        6 zł 

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

uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do sprzedaży na targowisku jak w każdym miejscu 

prowadzenia sprzedaży poza budynkami lub ich częściami. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 

opłaty targowej. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Anna Olejniczak 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 4691
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