
 

 

UCHWAŁA NR XIV/86/19 

RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIII/74/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2019 r.  

w sprawie stawek opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 506 z późn. zm.), art. 15 i art.19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 

2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. 

poz. 738), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/74/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek 

opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany: § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1.Wprowadza  

się na terenie miasta Jedlina-Zdrój pobór opłaty targowej. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży  

na targowiskach, za wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach. 

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze miasta Jedlina-Zdrój, w następującej wysokości: 

1) przy sprzedaży: z ręki, z torby, z kosza, z wiadra - 5 zł, 

2) przy sprzedaży ze stołu, straganu, namiotu, stoiska (w tym również prowizorycznego) i innych niż 

wymienione: 

a) za każdą zajętą powierzchnię targowiska nie większą niż 6 m
2
  - w wysokości: 13,00 zł, 

b) za każdy następny rozpoczęty 1 m
2
 powierzchni targowiska - 4,00 zł, 

3) przy sprzedaży z samochodu oraz z przyczepy o ładowności do 3,5 tony włącznie: 25,00 zł, 

4) przy sprzedaży z samochodu oraz z przyczepy o ładowności powyżej 3,5 tony: 40,00 zł.”. 

§ 2. Uchyla się § 5 uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta: 

M. Drapich 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7811
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