
UCHWAŁA  Nr. 80/XV/04
Rady Gminy w Przyrowie

z dnia  30 listopada 2004 roku

w sprawie : ustalenia opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40, art. 41, ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie  gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001  roku Dz.U.Nr 23 poz. 220
z 2002 r, Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002r, Dz.U.Nr 113 poz. 984 z 2002r/ art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U.
Nr 62 z 2000r poz. 718, Dz.U.Nr 46 poz. 499 z 2001r, Dz.U. Nr 74 poz. 676 z 2002r, Dz. U. Nr 113
poz.  984 z  2002r./,  art.  19 w związku z  art.  15 ust.  1  ustawy z  dnia 12 stycznia  1991 roku o
podatkach i  opłatach lokalnych /  tj.Dz.  U. Nr 9,  poz.  84 z  2002 roku /  oraz  ustawy z dnia  30
października  2002  roku  o  zmianie  ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  oraz  o  zmianie
niektórych ustaw /Dz.U.Nr 200 poz.1683  z 2002 roku oraz obwieszczenie Ministra Finansów z
dnia 26 10. 2004r  M.P. Nr 46 poz. 794 /
Rada Gminy w Przyrowie  uchwala, co następuje:

§ 1.
Na  terenie  gminy  pobiera  się  opłatę  targową  od  osób  fizycznych  i  prawnych  oraz  jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku.
Targowiskami są wszystkie miejsca, w których jest  prowadzony handel z  ręki,  koszów, stoisk,
wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp., a także środków transportowych i ich
części do transportu oraz sprzedaży zwierząt.

§ 2.
Wysokość opłaty targowej ustala się następująco:
-  za prowadzony handel z ręki, koszów, stoisk zł.   7,00
-  z wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych zł.   8,00
-  od sprzedających zwierzęta od wystawionej sztuki do sprzedaży zł. 10,00
-  od skupujących zwierzęta, za korzystanie z terenów targowych zł. 60,00

§ 3.
Opłatę targową pobiera inkasent wydając pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.
Inkasentem opłaty targowej ustala się Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie za wynagrodzeniem
prowizyjnym w wysokości 60 % zainkasowanej gotówki.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr.11/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.
Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  po  jej  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

    Przewodniczący
                       RADY GMINY
                 (-) Rajmund Michalik


