
UCHWAŁA NR XXIX/298/2013
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 645), art. 19 pkt 1  lit. a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami1)) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy 
Dzierzgoń w następujących wysokościach: przy sprzedaży: 

a) ze stoiska otwartego zadaszonego 35,00 zł, 

b) ze stoiska otwartego bez zadaszenia 23,00 zł, 

c) na targowisku rolniczym 23,00 zł;

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/213/12 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności (Dziennik Urzędowy 
Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4185 z dnia 12 grudnia 2012r.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1  stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

mgr Tadeusz Procyk

1) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, 
poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 4317
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