Uchwała Nr III/16/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości
górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2006 r. Nr 75 poz.
758) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Opłata targowa pobierana jest w przypadku wykonywania handlu tj. rozmieszczenia w
określonym miejscu, na terenie gminy Teresin, swoich towarów z zamiarem ich sprzedaży, z
wyjątkiem miejsc, gdzie istnieje zakaz handlu.
§2
Ustala dzienne stawki opłaty targowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§3
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§4
Na inkasenta wyznacza się Panią Grażynę Gołębiowską.
§5
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50 % od zebranej kwoty opłaty targowej.
§6
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§7
Traci moc uchwała Nr XI/65/05 Rady Gminy Teresin z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2006.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 14 grudnia 2006 r.

OPŁATY TARGOWE
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY TERESIN

Opłaty targowe obowiązujące na terenie targowiska:
1) za sprzedaż z wózka, skrzynki, koszyka, torby, konwi,
produktów rolniczych - 2,00 zł

2) za sprzedaż z wózka, skrzynki, koszyka, torby
artykułów spożywczych i przemysłowych, krajowych i importowanych – 8,00 zł

3) za sprzedaż z wozu, platform, samochodu, straganu
artykułów spożywczych i przemysłowych, krajowych i importowanych – 15,00 zł

4) za sprzedaż z wozu, platform, samochodu
produktów rolniczych – 5,00 zł

