
UCHWAŁA NR XXVII/224/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru 
i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa 

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/297/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz 
przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. 1. Ustala się, dzienne stawki opłaty targowej za handel i ekspozycję towarów w handlu okrężnym 
oraz w punktach handlowych, zlokalizowanych poza terenem Targowiska Miejskiego przy ul. Warszawskiej 
w Grodkowie w wysokości: 

a) 50% opłat określonych w §1– poza pasem drogi publicznej, 

b) 25% opłat określonych w §1 – w pasie drogi publicznej. 

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej przepisami ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. 
zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości na terenie gminy Grodków w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski
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