
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/319/20 

RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 

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

z 2020r., poz. 713 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala,  

co następuje:  

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach, przez które 

rozumie się wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. 

§ 2. 1. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Mirsk: 

1) drobna sprzedaż z ręki, kosza, wiadra - 8,00 zł;  

2) sprzedaż towarów ze stanowisk handlowych: 

a) stanowisko o długości 1 mb - 10,00 zł,  

b) stanowisko o długości 2 mb - 14,00 zł,  

c) za każdy rozpoczęty mb powyżej 2 mb - 5,00 zł dziennie.  

2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 823,11 zł dziennie.  

3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż runa leśnego w zakresie drobnej sprzedaży z ręki, kosza i wiadra. 

4. Terminem płatności opłaty targowej dla zobowiązanego jest dzień dokonywania sprzedaży. 

§ 3. 1. Poboru opłaty targowej od osób prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim i na ulicy Bohaterów 

znad Nysy dokonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Mirsku przy ul. Mickiewicza 

38. 

2. Pan Andrzej Chrustek lub Pan Waldemar Wawrzyniak pobierają opłatę targową na terenach innych  

niż określone w § 3 ust. 1. 

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego w paragrafie 3 ust. 1 w wysokości 50% wpływów 

inkasa. 

4. Pobrane opłaty należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Mirsk  

do dnia 10 - każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/156/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2019r. w sprawie 

określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2020 rok. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 

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

Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk: 

Antoni Alchimowicz 
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