
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/223/2013 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 4 listopada 2013 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn.zm..) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) Rada 

Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności: od rodzaju sprzedawanych artykułów, sposobu 

prowadzenia handlu, powierzchni zajętej na działalność targową przy sprzedaży:  

1) za zajęcie każdego m
2
 powierzchni przy sprzedaży ze stanowisk stałych: ław, stołów, wozów konnych, 

pojazdów samochodowych oraz przyczep:  

a) artykułów rolno-spożywczych 2,10 zł  

b) artykułów pozostałych 2,10 zł 

2) za zajęcie każdego m2 powierzchni ze stanowisk innych niż określone w pkt 1.  

a)  artykułów rolno-spożywczych 2,10 zł  

b)  artykułów pozostałych 2,10 zł  

-  przy czym stawka opłaty nie może przekroczyć 764,62 złotych dziennie. 

§ 2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.  

§ 3. Opłatę targową uiszcza się za pokwitowaniem osoby upoważnionej przez podmiot określony w § 2.  

§ 4. Opłata targowa pobierana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej – stanowi 

dochód gminy i podlega wpłacie na rachunek dochodów budżetu gminy.  

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, pobieranej przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Rudnej, w wysokości 30 % pobranej opłaty targowej.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/154/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie 

opłaty targowej.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Stankiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 listopada 2013 r.

Poz. 5815
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