
 

 

UCHWAŁA NR XLI/213/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), w związku z art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 litera 

a) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1170, z 2021 r. poz. 401, 1558),  

Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Międzylesie wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Międzylesie wynoszą: 

1) przy sprzedaży na placu targowym bez względu na wielkość stanowiska - 35,00 zł;  

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki lub kosza niezależnie od miejsca prowadzenia handlu - 18,00 zł. 

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

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: 

1) na terenie miasta Międzylesie - Pan Waldemar Brandys, zam. Międzylesie, 

2) na terenie wiejskim Sołtysi poszczególnych sołectw, 

3) w przypadku niemożności dokonania poboru opłaty targowej przez inkasenta wymienionego 

w pkt 1 obowiązki inkasenta przejmuje Pan Marek Gliński, zam. Domaszków. 

3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane przez inkasenta na druku Kwitariusza K-103. 

4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 20% pobranej kwoty. 

5. Wpływy z tytułu opłaty targowej inkasenci przekazują w każdy ostatni dzień roboczy miesiąca. 

                                                      
1) Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 

1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 

zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - 

dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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6. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia do Urzędu rozliczenia 

pobranej przez inkasenta opłaty targowej. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/189/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie opłaty targowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu: 

Jerzy Marcinek 
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