
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/186/12 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 24 września 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru 

i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

„i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,  

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,  

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 

poz. 1281, Nr 149, poz. 567, z 2012 r. poz. 567) oraz 

art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 

Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz. 1475, 

z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, 

poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ) uchwala się, co nastę-

puje:  

§ 1. W uchwale nr XXV/179/12 Rady Miejskiej 

Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określe-

nia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat 

targowych w mieście, § 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 1. 1. Ustala się wysokość dziennych stawek 

opłat targowych od osób fizycznych, osób prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobo-

wości prawnej dokonujących sprzedaży na Targowi-

sku Miejskim, położonym przy ul. Wrocławskiej, 

obowiązujących w dany dzień tygodnia (wtorek, 

czwartek, sobota), w następującej wysokości:  

  

Lp.  Przedmiot opłaty  

 

wtorek  czwartek  sobota  

1.  przy sprzedaży zwierząt domowych za 1m
2
 

zajmowanej powierzchni  

3 zł  4 zł  5 zł  

2.  przy sprzedaży mebli za 1 m
2 
zajmowanej  

powierzchni  

3 zł  4 zł  6 zł  

3.  przy sprzedaży z samochodu o ładowności  

do 1,5 t o module (3 x 6 m)  

10 zł  20 zł  28 zł  

4.  przy sprzedaży z samochodu ładowności powyżej  

1,5 t plus 5,00 zł za każdy dodatkowy m
2 
powyżej  

modułu (3 x 6 m)    

50 zł  50 zł  50 zł  
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Lp.  Przedmiot opłaty  

 

wtorek  czwartek  sobota  

5.  przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra  

płodów rolnych  

2 zł  3 zł  4 zł  

6.  przy sprzedaży z kosza, skrzynki – artykułów  

przemysłowych i runa leśnego  

7 zł  7 zł  7 zł  

7.  przy sprzedaży ze stołu niezależnie od branży za  

każde 2 m
2 
stołu  

8 zł  10 zł  14 zł  

8.  przy sprzedaży z namiotów o module (3 x 3m)  

plus 2,00 zł za każdy m
2 
powyżej modułu  

10 zł  20 zł  28 zł  

9.  przy sprzedaży niezależnie od branży z pawilonu  

handlowego o module (3 x 3 m) nietrwale  

związanego z gruntem, stanowiącego własność OSiR  

1 zł  1 zł  1 zł  

 

2. Wysokość dziennych stawek opłat tar-

gowych określonych w ust.1 nie może przekro-

czyć górnych granic stawek kwotowych podat-

ków i opłat lokalnych określonych w Obwiesz-

czeniu Ministra Finansów na dany rok.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Dzierżoniowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  

Andrzej Bolisęga
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