
 

 

UCHWAŁA NR XX.143.2012 

RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 6 września 2012 r. 

w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/315/10 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie określenia  

wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Twardogóra, zarządzenie  

jej poboru w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, 

poz. 1591 z póź. zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit. „a” pkt 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 

z póź. zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwa-

la, co następuje:  

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XLVI/315/10 Rady 

Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 r., w ten sposób, że 

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na 

targowiskach, położonych na terenie miasta i gminy 

Twardogóra w następujących wysokościach:  

1) przy sprzedaży wyrobów rolno – spożywczych 

w tym płodów rolnych oraz wyrobów drobnych 

własnej produkcji:  

a) prowadzonej na stanowisku o powierzchni 2 m
2 

5,00 zł,  

b) prowadzonej na stanowisku o powierzchni 

5 m² 12,00 zł,  

c) prowadzonej na stanowisku o powierzchni  

10 m² 14,00 zł,  

2) przy sprzedaży innej niż wskazanej w pkt 1:  

a) prowadzonej na stanowisku o powierzchni 2 m
2 

7,00 zł,  

b) prowadzonej na stanowisku o powierzchni 

5 m² 14,00 zł,  

c) prowadzonej na stanowisku o powierzchni  

10 m² 28,00 zł,  

d) prowadzonej na stanowisku o powierzchni  

12 m
2 
35,00 zł,  

powyższe opłaty nie mogą być wyższe niż 728,64 zł. 

2. Przy sprzedaży prowadzonej na targowisku 

przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze, do powierzch-

ni wskazanej w ust. 1, pkt 2, lit. d) wlicza się również 

powierzchnię zajętą pod zaparkowane samochody 

oraz przyczepki stanowiące środek transportu osoby 

handlującej.  

3. Ustala się dzienne stawki opłaty za sprzedaż 

podczas imprez kulturalno-rozrywkowych prowadzo-

ną na:  

a) powierzchni do 10 m
2 
39,00 zł,  

b) za każdą kolejną rozpoczętą powierzchnię 10 m
2 

39,00 zł,  

powyższe opłaty nie mogą być wyższe niż 728,64 zł.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Twardogóra.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Stanisław Adamski 
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