
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/284/2013 

RADY GMINY WYRY 

z dnia 24 października 2013 r. 

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2014 roku 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, art.13 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 

z 2010 r., Nr 17 poz. 95 z późn. zmian.), art.15, art.19 pkt.1 lit.a), pkt. 2  i pkt. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) oraz 

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9  września 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (MP poz. 724 z 2013 r.) 

Rada Gminy Wyry u c h w a l a : 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości przedstawionej w załączniku, stanowiącym 

integralną część niniejszej uchwały.  

§ 2. 1) Opłata targowa jest płatna w kasie Urzędu Gminy Wyry lub w drodze inkasa.  

2)  Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 10% od pobranych opłat.  

3)  Wyznacza się na inkasenta opłaty targowej Panią Małgorzatę Walasz. 

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

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż zniczy i kwiatów przed cmentarzami.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1  stycznia 2014 r. i podlega rozplakatowaniu 

w gablotach Urzędu Gminy Wyry.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry 

 

 

Andrzej Wyroba 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 listopada 2013 r.

Poz. 6411



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIII/284/2013  

Rady Gminy Wyry  

z dnia 24 października 2013 r.  

 

1) Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie Gminy Wyry na gruntach 

stanowiących własność prywatną i w pozostałych miejscach Gminy Wyry wynoszą:  

Wyszczególnienie  
Proponowana wysokość stawki 

dziennej opłaty targowej na 2014 

1. przy sprzedaży wszelkich artykułów z ręki, ziemi, kosza, stolika, 

wiadra, wózka ręcznego, roweru, motoroweru, innego punktu sprzedaży: 
 

- na powierzchni do 5  m2  26,00 zł 

- na powierzchni przekraczającej 5  m2, za każdy rozpoczęty m2   6,00 zł 

2. przy sprzedaży z samochodu  41,00 zł 

3. przy sprzedaży z przyczepy  29,00 zł 

4. przy sprzedaży z samochodu i przyczepy  70,00 zł 

2)  W 2014 roku wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 764,62 zł.  
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