UCHWAŁA NR XXXIV/343/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Otmuchów opłatę targową.
§ 2. 1. Ustala się dzienną opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości:
1) na straganie zadaszonym – 9,00 zł,
2) na straganie nie zadaszonym – 7,00 zł,
3) na samochodzie ciężarowym – 17,00 zł,
4) na samochodzie dostawczym – 14,00 zł,
5) na samochodzie osobowym – 11,00 zł,
6) przy sprzedaży z wózka ręcznego itp. – 7,00 zł,
7) na placu za 1 m2 zajętej powierzchni – 4,00 zł.
2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 20% od pobranych kwot.
4. Ustala się inkasenta w osobie Pani Mariola Grodzka, obowiązanej do pobierania opłaty targowej
i dokonywania jej wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu dokonanego poboru.
§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w czasie trwania imprezy „Lato Kwiatów Otmuchów”,
w wysokości:
1) za stoiska o powierzchni do 20 m2 dla prowadzonych sprzedaż: kwiatów, krzewów, bylin, sprzętu do
zagospodarowania i urządzania ogrodów oraz artykułów przemysłowych i spożywczych – 240,00 zł,
2) za stoiska o powierzchni do 18 m2 dla prowadzących sprzedaż wyrobów garmażeryjnych, napojów – w tym
piwa (duża gastronomia) – 520,00 zł,
3) za stoiska o powierzchni do 9 m2 dla prowadzących sprzedaż art. spożywczych: pączki, orzechy, lody,
słodycze, itp., napojów (mała gastronomia) – 230,00 zł,
4) za stoiska o powierzchni do 3m2 – 95,00 zł,
5) za stoiska o powierzchni do 18 m2 dla prowadzących sprzedaż wyrobów rękodzielnictwa artystycznego,
rzemieślniczego oraz artykułów spożywczych własnej produkcji – 150,00 złotych,
6) za stoiska o powierzchni do 9 m2 – ekspozycje twórczości artystycznej, rzemieślniczej i ludowej –
połączone ze sprzedażą wystawianych eksponatów – 22,00 zł,
7) za stoiska osób prowadzących działalność innego rodzaju jak wymienione w pkt od 1 do 6 – za każdy 1 m2
zajmowanej powierzchni – 18,00 zł.
2. Opłaty ustalone w pkt. od 1 do 7 pobiera się za prowadzenie działalności handlowej w Otmuchowie
w obrębie ulic: Zamkowa, Rynek, Krakowska, Nyska, Mickiewicza, Szkolna, Kościelna, Lompy, Smolenia,
Warszawska, 1 Maja, Kolejowa, a uiszcza się w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie lub
przelewem na konto Urzędu.
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§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. roku
w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia
2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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