
UCHWAŁA NR 58/XV/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 
2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, 
co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Piława Górna wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

1. z samochodu, przyczepy lub platformy do 1,5 tony – 17 zł

2. z samochodu, przyczepy lub platformy powyżej 1,5 tony do 2,5 tony – 27 zł

3. z samochodu, przyczepy lub platformy powyżej 2,5 tony - 39 zł

4. z ręki, kosza, skrzynki, roweru, wiadra – 3 zł

5. stołu niezależnie od branży za każde 2 m² stołu – 4 zł

6. z namiotu o module (3x3 m) – 7 zł plus 1,50 zł za każdy m2 powyżej modułu

7. towarów okolicznościowych za 1 m2 powierzchni zajętej pod punkt handlowy - 8 zł

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, 
stosuje się stawkę wyższą.

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

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkaso.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi w osobie Pani Eleonory Olszowiec.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej  
wysokości 50% pobranych i terminowo odprowadzonych do Gminy opłat.

4. Inkasent pobierający opłatę targową jest zobowiązany do wpłaty zainkasowanych opłat  
targowych na rachunek bankowy Gminy Piława Górna do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym pobrano opłatę targową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr 206/LVII/2014 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.10.2014 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, 
zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
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§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i 
wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodnicząca Rady

Dariusz Madejski
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