
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/248/2013 

RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), oraz art 15 ust.1 i art.19 pkt.1 litera a ustawy z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.z 2010 r.Nr 95, poz.613 z późn. zm.),     

i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7  sierpnia 2013r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 09 września 2013 roku poz.724 oraz art.4 ust.1 i art.13, pkt 

2  ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst 

jedn. Dz.U.z 2011r.Nr 197,poz .1172 z późn.zm.) Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie gminy Dąbrowa 

Zielona w następujących wysokościach:  

Tabela dziennych stawek opłaty targowej 

Przedmiot  Dzienne stawki opłaty w zł 

I. Targowisko ,,Mój Ryneczek'' w Dąbrowie Zielonej 

1.Przy sprzedaży w formie handlu z ręki, kosz, torby  3 

2.Przy sprzedaży ze stoiska handlowego  4 

3.Przy sprzedaży z samochodu,przyczepy i innych  5 

II. Inne targowiska oraz miejsca przeznaczone do sprzedaży objęte opłatą 

1.Przy sprzedaży w formie handlu z ręki, kosz, torby  13 

2.Przy sprzedaży ze stoiska handlowego  14 

3.Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy i innych  15 

§ 2. Termin płatności opłaty targowej ustalić na dzień dokonywania sprzedaży.  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.  

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 roku.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Adam Szkop 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 listopada 2013 r.

Poz. 6984
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