
UCHWAŁA NR LXIX/551/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie opłaty targowej na 2023 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) oraz art. 47 § 4 a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) pkt 3 tiret 
1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P z 2022 r. poz. 731) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka opłatę targową 

2. Ustala następującą wysokość dziennych stawek opłaty targowej (w zł) płatnych w dniu handlowania na 
targowisku: 
Lp. Wyszczególnienie Artykuły 

spożywcze 
Artykuły 
pozostałe 

1 Samochód ciężarowy powyżej 1 tony i ciągnik rolniczy z przyczepą 77.- 98.- 
2 Samochód ciężarowy do 1 tony i ciągnik rolniczy 56.- 67.- 
3 Samochód osobowy 45.- 61.- 
4 Zaprzęg konny 35.- 45.- 
5 Sprzedaż ze stanowiska handlowego ( 9 m² ) 19.- 24.- 
6 Sprzedaż ze stanowiska handlowego ( 18m² ) 35.- 45.- 
7 Z własnego stolika 19.- 24.- 
8 Sprzedaż obwoźna z ręki ( kosza, skrzyni itp.) 8.- 9.- 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o w 
Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Strażacka 13. 

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 75% od zainkasowanych kwot. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/406/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. 
w sprawie opłaty targowej 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić opłatę 

targową. Do wyłącznej kompetencji Rad Gmin, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym oraz Ustawą                                            

o podatkach i opłatach lokalnych należy ustalenie dziennych stawek opłaty targowej, określenie sposobu jej 

poboru oraz wysokości prowizji za inkaso tej opłaty, z tym, że stawki opłaty targowej na 2023 r. nie mogą 

przekroczyć 953,38 zł dziennie. 

Planowana kwota dochodów z tego źródła na 2022 rok wynosi: 100.000,00 zł 

Przewidywane wykonanie za 2022 rok to 120.000,00 zł 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0DB2AEEA-DB34-4476-898E-33C89662A1D5. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



