
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/357/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie opłaty targowej  

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

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

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

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

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

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

z późn. zm.), oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Fi-

nansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 

w 2013 r. (M.P z 2012 r., poz. 587) Rada Miejska 

w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się następującą wysokość dziennych 

stawek opłaty targowej (w zł): 

  

Lp. Wyszczególnienie Artykuły spożywcze Artykuły pozostałe 

1  Samochód ciężarowy powyżej 1 tony i ciągnik rolniczy z przyczepą  70 90 

2  Samochód ciężarowy do 1 tony i ciągnik rolniczy  50 60 

3  Samochód osobowy  40 55 

4  Zaprzęg konny  30 40 

5  Sprzedaż ze stanowiska handlowego ( 9 m
2
)  30 40 

6  Z własnego stolika  15 20 

7  Sprzedaż obwoźna z ręki ( kosza, skrzyni itp.)  10 12 

 

 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-

dze inkasa przez Zakład Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Strażacka 13.  

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty tar-

gowej w wysokości 50% od zainkasowanych kwot.  

3. Inkaso opłaty targowej dokonywane jest na 

kwitariuszach pobranych z kasy Urzędu Miasta  

i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej − kwitariusz jest dru-

kiem ścisłego zarachowania.  

4. Inkasenci, o których mowa w § 2 ust. 1, z po-

branej opłaty targowej rozliczają się raz w tygodniu 

w piątek. W tym celu zobowiązani są dokonać zbio-

rowej wpłaty na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka 

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz dostarczyć imienne dowody wpłat  

z kwitariusza przychodowego pobranego z kasy 

UMiG Bystrzycy Kłodzkiej.  
5. Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe 

przechowywanie i zabezpieczenie pobranej gotówki 

i kwitariuszy.  

6. Wypłata wynagrodzenia (prowizji) inkasento-

wi odbywa się w terminie do dnia 10 każdego miesią-

ca za ubiegły miesiąc, na rachunek bankowy inkasenta 

(Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bystrzycy 

Kłodzkiej, ul. Strażacka 13).  

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/184/11 Rady 

Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 paździer-

nika 2011 roku w sprawie opłaty targowej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Bystrzycy Kłodzkiej.  
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku, 

oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w bu-

dynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-

kiej.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Artur Pokora 
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