
 

 

UCHWAŁA NR LVI/265/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej a także 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zm.
1)

) w zw. z art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.
2)

), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Uchwała niniejsza: 

1) ustala wysokość opłaty targowej; 

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa; 

4) określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę targową na obszarze Gminy Milicz w następujących wysokościach: 

1) za sprzedaż na terenie nie zadaszonym o określonym module stanowiska do 3m x 4m  –  11,50 zł dziennie, 

2) za sprzedaż z samochodu, przyczepy  na stanowisku do 3m x 4m –11,50 zł dziennie, 

3) za sprzedaż na terenie zadaszonym o module stanowiska do 3m x 4m –11,50 zł dziennie, 

4) za sprzedaż z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza, wiadra - 4 zł dziennie, 

5) za zajęcie terenu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży – 4,00 zł/m2. 

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 

stawkę wyższą. 

§ 3.  Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 4.  Zwalnia się z opłaty targowej: 

1) sprzedaż dokonywaną na festynach, imprezach charytatywnych, promujących kulturę, sport i zdrowie oraz 

szerzące idee samorządności, patriotyzmu i regionalizmu, 

2) sprzedaż dokonywaną przy okazji imprez związanych uroczystościami kultu religijnego (odpusty), 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2010 r. 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, Nr 

232 poz. 1378; z 2014 r. poz. 40. 
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§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentem ustala się Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35 . 

3. Ustala się wynagrodzenie Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35 za inkaso opłaty 

targowej w wysokości 100 % pobranej opłaty targowej. 

§ 6.  Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Miliczu: 

1) nr XXIX/251/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej, 

2) nr XIV/133/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkas 

§ 7.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

E. Bienkiewicz 
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