
UCHWAŁA NR XXVIII/209/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1325 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Byczyna wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. 1.    Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na 
terenie Gminy Byczyna od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 
15,00 zł  

2. Dzienna stawka, o której mowa w ust. 1, dotyczy sprzedaży, gdzie powierzchnia handlowa 
obejmuje obszar do 15 m2. W przypadku powierzchni handlowej powyżej 15 m2 dodatkowo 
pobiera się 1,00 zł  za każdy rozpoczęty metr kwadratowy (m2). 

§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas festynów, imprez 
o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym, promocyjnym, charytatywnym, religijnym 
oraz kiermaszów światecznych. 

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

§ 5. 1.    Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się jednostkę organizacyjną Gminy Byczyna 
o nazwie Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. 

3. Inkasent zobowiązany jest do wpłaty na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Byczynie pobranych należności w terminie do 7 dni następujących po dniu pobrania opłaty 
targowej. 

4. Określa się wynagrodzenie miesięczne za inkaso w wysokości 50% od zainkasowanych 
w danym miesiącu opłat targowych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.  

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/120/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2606).  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 

Id: B55AD581-513F-4835-8A2D-55B82D3C36F1. Podpisany Strona 1




