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UCHWAŁA NR XV/118/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

o wprowadzeniu opłaty targowej, ustaleniu wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej
poboru na obszarze Gminy Chrzanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1) lit. a) i pkt. 2 oraz art. 19 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 
z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

4) w pozostałych przypadkach prowadzenia sprzedaży na targowiskach, za wyjątkiem sprzedaży 
dokonywanej w budynkach lub ich częściach, stawka opłaty targowej, która naliczana jest od 
powierzchni targowiska zajętej pod sprzedaż i wynosi 4,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni 
targowiska zajętej pod sprzedaż.

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

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych 
w Chrzanowie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/316/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rada Miejska w Chrzanowie 
uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Chrzanów opłatę targową

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15,00 zł z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy:

a) o ładowności do 1,5 tony włącznie 14.00 zł;

20.00 zł;

10.00 zł;

2.00 zł;

b) o ładowności powyżej 1,5 tony

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu, ławki

3) przy sprzedaży z wózka, ręki, kosza, wiadra i in.

Krzysztof Zubik
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