
UCHWAŁA NR XXXIII/191/2016
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso w 2017 roku

Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Gminie Jawor opłatę targową.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Jawor w wysokości 
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

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

3. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej są bilety opłaty targowej, stanowiące druki ścisłego zarachowania 
z naniesioną datą uiszczenia opłaty.

5. Powierzchnia zajęta na prowadzenie sprzedaży oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i 
towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), środek transportu, z którego dokonuje się sprzedaży, 
a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu), środka transportu.

§ 3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł. dziennie.

§ 4. 1. Inkasentem opłaty targowej na Targowisku Miejskim „Podzamcze” w Jaworze ustanawia się 
„INWESTYCJE” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze.

2. Wynagrodzenie miesięczne za inkaso opłaty targowej wynosi 60% kwoty zainkasowanych w ciągu 
miesiąca opłat targowych.

3. Inkasent zobowiązany jest do przekazywania na rachunek Gminy Jawor 100% wpływów z opłaty 
targowej do dnia 7-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyły wpływy, a w miesiącu 
grudniu każdego roku do dnia 31 grudnia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2015 r. w 
sprawie stawek opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso w 2016 r oraz uchwała nr XXI/123/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 3 lutego 2016 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w 2016 r. na Targowisku Miejskim w Jaworze.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 5707



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze:
D. Iwański
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                                                                                        Załącznik  

                                                                                                                     do uchwały Nr XXXIII/191/2016 

                                                                                                           Rady Miejskiej w Jaworze 

                                                                                                              z dnia  30 listopada 2016 r. 

 

Stawki  dzienne opłat targowych  

1 Sprzedaż ze stołu typowego (urządzenia własne UM)    5,00 zł 

2 Sprzedaż z namiotów przenośnych  - od każdego m2 

powierzchni zajętej na prowadzenie sprzedaży. 

   1,00 zł 

3 Sprzedaż  ze  stałych  kontenerów  handlowych   11,00 zł 

4 Sprzedaż z ziemi, stolika, ław, skrzynek itp. od każdego  m2 

powierzchni zajętej na prowadzenie sprzedaży. 

     1,50 zł 

5 Sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, torby 1,00 zł 

6 Drobny handel z ziemi do 3 m2  powierzchni zajętej na 

prowadzenie sprzedaży. 

     3,00 zł 

7 Sprzedaż płodów rolnych z ciągnika z przyczepą   15,00 zł 

8 Sprzedaż płodów rolnych z samochodu ciężarowego   20,00 zł 

9 Sprzedaż warzyw i owoców z samochodu dostawczego do 

ładowności 3,5 tony. 

    15,00 zł 

10 Sprzedaż warzyw i owoców z samochodu osobowego   10,00 zł 

11 Sprzedaż artykułów żywnościowych, przemysłowych  z 

samochodu dostawczego. 

    14,00 zł 

12 Sprzedaż artykułów żywnościowych, przemysłowych               

z samochodu osobowego 

    9,00 zł 

13 Sprzedaż ze stołu (urządzenia własne osób handlujących) 

wyłącznie kwiatów i zniczy na wydzielonym terenie cmentarza 

komunalnego – od każdego  m2 powierzchni zajętej na 

prowadzenie sprzedaży.   

    4,00 zł 
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