
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/223/12  

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 9 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2013  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 116, poz. 1203 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 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 1281 

i Nr 217, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,  

Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016  

i Nr 232, poz. 1378) oraz obwieszczenia  Ministra Finansów 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 ) uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. Określa się na rok 2013 wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży  

na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Górze, za sprzedaż:  

1) z ręki lub kosza    3,50 zł  

2) ze stanowiska niezadaszonego  3,50 zł  

3) ze stanowiska zadaszonego   22,00 zł  

4) z samochodu, ciągnika lub przyczepy  13,00 zł jednak nie więcej niż 757,79 zł dziennie.  

2. Określa się na rok 2013 wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach 

w Gminie Góra, nie wymienionych w ust. 1, za sprzedaż:  

1) z ręki lub kosza        3,50 zł  

2) ze stanowiska niezadaszonego :  

a) o powierzchni nie więcej niż 2 m
2 
     3,50 zł  

b) o powierzchni przekraczającej 2 m
2 
i nie więcej niż 4 m

2 
  7,00 zł  

c) o powierzchni przekraczającej 4 m
2 
i nie więcej niż 8 m

2 
  14,00 zł  

d) o powierzchni przekraczającej 8 m
2 
i nie więcej niż 10 m

2 
  17,00 zł  

e) o powierzchni przekraczającej 10 m
2 
i nie więcej niż 15 m

2 
 25,00 zł  
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f) o powierzchni przekraczającej 15 m
2 
i nie więcej niż 20 m

2 
 33,00 zł  

g) o powierzchni przekraczającej 20 m
2 
i nie więcej niż 25 m

2 
 40,00 zł  

h) o powierzchni przekraczającej 25 m
2 
    45,00 zł  

3) ze stanowiska zadaszonego        22,00 zł  

4) z samochodu, ciągnika lub przyczepy  13,00 zł jednak nie więcej niż 757,79 zł dziennie.  

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa przez inkasenta, tj. Technikę Komunalną 

„Tekom” Sp. z o.o. w Górze, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 3.  

2. Wynagrodzenie za inkaso dla Techniki Komunalnej „Tekom” Sp. z o.o. w Górze określa się 

w wysokości 10% pobranej opłaty.  

3. Pobór opłaty targowej na targowisku w Górze przy ul. Piastów (działka nr 656/101) dokonywany będzie 

w drodze inkasa przez inkasenta, tj. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Górze,  

z zastrzeżeniem § 3.  

4. Wynagrodzenie za inkaso dla „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Górze określa  

się w wysokości 50% pobranej opłaty.  

§ 3. Dla osób dokonujących sprzedaży na targowiskach określonych w § 1 ust. 2 opłatę targową można 

również dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze oraz bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu. 

W takim przypadku nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu inkasa dla żadnego z inkasentów.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Jerzy Kubicki 
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