
 

 

UCHWAŁA NR 40/2015 

RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 24 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

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

poz.549 ze zm. ) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014, poz.849) Rada Miasta Zgorzelec 

uchwala, co następuje 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Zgorzelec: 

1) określa wysokość stawek opłaty targowej, 

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

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 

wynagrodzenie za inkaso . 

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec 

w wysokości: 

1) przy sprzedaży artykułów rolnych, rolno - spożywczych 1,00zł za każdy rozpoczęty m
2 

zajmowanej 

powierzchni, 

2) przy sprzedaży artykułów pozostałych 1,50zł za każdy rozpoczęty m
2 
zajmowanej powierzchni. 

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 767,68zł. 

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

§ 5. Opłacie targowej nie podlega działalność handlowa prowadzona przez podmioty przed sklepami lub 

kioskami, w których prowadzona jest działalność o ile spełnione są następujące warunki: 

1) działalność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu użytkowego, 

2) sprzedaż zgodna z asortymentem oferowanym w lokalu użytkowym, 

3) zezwolenia właściciela lub zarządcy terenu. 

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, 

2. Inkasentem opłaty targowej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o  

w Zgorzelcu, 
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3. Inkasent każdorazowo potwierdza pobranie opłaty targowej blankietem Urzędu Miasta Zgorzelec 

będącego drukiem ścisłego zarachowania, 

4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 50% pobranych opłat targowych. 

§ 7. Wpływy z tytułu opłaty targowej inkasent przekazuje w całości na rachunek budżetu gminy, lub kasy 

Urzędu Miasta Zgorzelec w terminach: 

1) do dnia 20. każdego miesiąca kalendarzowego, kwoty pobrane od 1-go do 15–go tego miesiąca, 

2) do dnia 5. każdego miesiąca kalendarzowego, kwoty pobrane od 16- go do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedniego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 316/09 Rady Miasta w Zgorzelcu 

z 7 października 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za Inkaso. 

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

Dolnośląskiego.   

Przewodnicząca Rady: 

Z. Barczyk 
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