
Uchwała Nr IX/76/15 

Rady Miasta Bochnia              
z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Miasta Bochnia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.  Dz. U. z 2014 r., poz. 849 
z późn. zm.) 

Rada Miasta Bochnia u c h w a l a  co następuje: 

 

 § 1. W uchwale Rady Miasta Bochnia Nr XVII/190/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia zmienia się załącznik Nr 2, który 
otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                      
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  
                                                                   

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

    Jan Balicki 
 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr IX/76/15 

Rady Miasta Bochnia 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

Cennik opłat targowych                                                                                                     
pobieranych na Targowisku „Mój Rynek" przy ul. Partyzantów w Bochni oraz w 

innych miejscach na terenie Gminy Miasta Bochnia, gdzie prowadzona jest sprzedaż 
podlegająca opłacie targowej 

 

1. Cennik opłat targowych dziennych na Targowisku „Mój Rynek” przy ul. Partyzantów w 
Bochni:                                                            

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stawka opłaty targowej dziennej w innych miejscach na terenie Gminy Miasta Bochnia, 

gdzie prowadzona jest sprzedaż podlegająca opłacie targowej:                                  

  2,50 zł/m2 od zajmowanej powierzchni. 

 

 

Rodzaj stanowiska  Numery stanowisk Stawka opłaty targowej 

stanowiska o pow. 9 m2 129-172 10 zł 

stanowiska o pow. 15 m2 
1-53, 55-56,                          

60-62, 65-73,                                 
77-88, 173-200, 205 

12 zł 

stanowiska o pow. 18 m2 89-106, 110-127 14 zł 

stanowiska o pow. 21 m2 206-221 17 zł 

stół handlowy 222-270 5 zł 

stanowiska do handlu art. 
o dużych gabarytach 

271-276 50 zł 

Dodatkowe stanowiska Numery stanowisk Stawka opłaty targowej 

stanowiska o pow. do 15 m2 63, 201-204 10 zł 

stanowiska o pow. do 20 m2 54, 58, 128 15 zł 

stanowiska o pow. do 25 m2 57, 64, 75 18 zł 

stanowiska o pow. do 30 m2 59, 76, 108 20 zł 

stanowiska o pow. do 35 m2 74, 107, 109 25 zł 

stanowisko samochodowe 277 35 zł 

Wiaty do handlu zwierzętami j. m. Stawka opłaty targowej 

prosięta od sztuki 6 zł 

warchlaki od sztuki 9 zł 

dorosłe świnie od sztuki 12 zł 

króliki i gołębie 
od m2 zajmowanej 

powierzchni 
2,50 zł 

drób 
od m2 zajmowanej                       

powierzchni 
5 zł 

Sprzedaż obnośna (z ręki, koszyka) od osoby 2,5 zł 


