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UCHWAŁA NR XI/63/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 22 listopada 2011 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w zw. z art. 19 pkt.1 litera"a" i art. 19 pkt.2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz..613 ze zm.) Rada 
Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

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

1) przy sprzedaży na placu targowym bez wzgledu na wielkość stanowiska - 32,00 zł 

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki lub kosza niezależnie od miejsca prowadzenia handlu - 15,00 zł 

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

§ 3. 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. 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. 

6. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia do Urzędu rozliczenia 
pobranej przez inkasenta opłaty targowej. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/222/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 października 2009 r. 
w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr XLIX/285/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 
2010 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01. stycznia 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jerzy Marcinek


