
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/298/13 

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm./ art.15 iart. 19 pkt 1  lit.„a”, pkt 2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613/, na wniosek 

Komisji Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska.  

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim  

u c h w a l a:  

§ 1. Ustalić dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży:  

1) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy do handlu obwoźnego lub innego pojazdu o ładowności 

większej niż 1,5 T - 40,00 zł,  

2) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy do handlu obwoźnego, wozu konnego lub innego pojazdu 

dostawczego - 25,00 zł,  

3) z samochodu osobowego - 20,00 zł,  

4) ze straganu rozbieralnego tj. nie pozostającego na targowisku w nocy:  

a) zajmującego powierzchnię handlową do 2  m² - 12,00 zł,  

b) zajmującego powierzchnię handlową od 2  m² do 5  m² - 16,00 zł,  

c) za każdy następny m² powyżej 5  m² - 12,00 zł, 

5) z ręki, kosza, wózka ręcznego, roweru itp. - 12,00 zł. 

§ 2. Pobór opłat odbywa się w drodze inkasa. Inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa 

odrębna Uchwała Rady Miejskiej.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 

2012 roku w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.  

§ 4. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach 

ogłoszeń.  

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

Województwa Śląskiego z mocą od 1  stycznia 2014 roku.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 grudnia 2013 r.

Poz. 7532



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

mgr inż. Józef Myśliwczyk 
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