
 

 

UCHWAŁA NR XLII/461/2013 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 22 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/627/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3  marca 

2010r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry 

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

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i 19 pkt 1  lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j . Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza 

Miasta.  

Rada Miejska w Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§ 1. W Uchwale nr LIII/627/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3  marca 2010r. w sprawie 

ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry wprowadzić następującą zmianę:  

1. § 2  pkt 8  otrzymuje brzmienie: "W czasie trwania imprezy Gwarki w miejscach:  

a) ulice Krakowska, Piastowska, Staropocztowa, Lompy, Tylna, Stalmacha, Strzelecka, Łukowa, Gliwicka od 

Rynku do ul. Zamkowej, Piłsudskiego od ronda do ul. Krakowskiej, Sobieskiego od ronda do ul. Strzeleckiej 

oraz place i inne miejsca w obrębie tych ulic: ze straganu, stoiska, przyczepy gastronomicznej lub innej 

formy sprzedaży o długości:  

- do 2m        100 zł  

- powyżej 2m do 4m    200 zł  

- powyżej 4m do 8m    300 zł  

- powyżej 8m do 12m    350 zł  

b) Rynek: ze straganu, stoiska, przyczepy gastronomicznej lub innej formy sprzedaży o długości:  

- do 2m      200 zł  

- powyżej 2m do 4m    500 zł  

- powyżej 4m do 8m    650 zł  

- powyżej 8m do 12m    750 zł  

c) szerokość powierzchni sprzedaży nie może być większa od powierzchni wskazanej przez organizatora 

imprezy." 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 4092



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Stanisław Kowolik 
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