
 

 

UCHWAŁA NR XVII/125/2019 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia stawek 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów 

z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 

2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738) Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach 

z zastrzeżeniem ust. 2b w wysokości: 

1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego oraz przyczepy o ładowności powyżej 3,5 tony - 100,00 zł; 

2) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego oraz przyczepy o ładowności do 3,5 tony - 90,00 zł; 

3) przy sprzedaży z samochodu towarowo-osobowego - 45,00 zł; 

4) z samochodu osobowego - 35,00 zł; 

5) w przypadku zajęcia całego stołu targowego lub sprzedaży z namiotu - 45,00 zł; 

6) w przypadku zajęcia połowy stołu targowego - 25,00 zł; 

7) w pozostałych przypadkach - 35,00 zł; 

8) przy handlu z ręki, kosza, wiadra - 10,00 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała nr II/14/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek opłaty 

targowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

G. Milczarek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 grudnia 2019 r.

Poz. 7166
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