
Uchwała Nr XVIII/70/2008
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej

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 2002 r. Nr 23, 
poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.127  i  Nr  214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a 
ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych
(Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844, Nr 220,  poz.  1601, Nr 225,  poz.  1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie 
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, 
poz. 557)  u c h w a l a   s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) przy  sprzedaży  płodów  rolnych  oraz  artykułów  spożywczych 

nieprzerobionych:
a) z samochodu lub z przyczepy 10,00 zł
b) ze stoiska (o szerokości do 3 metrów) 10,00 zł

2) przy  sprzedaży innych artykułów
a) z samochodu lub przyczepy 20,00 zł
b) ze stoiska (o szerokości do 3 metrów) 20,00 zł

3) przy sprzedaży z ziemi warzyw, kwiatów, owoców, 
nabiału, jaj do 1 m2 powierzchni 1,00 zł

§ 2. W  przypadku  przekroczenia  szerokości  oraz  powierzchni,  określonych
       w § 1 stosuje się odpowiednią wielokrotność stawki opłaty targowej, która 
       nie może przekroczyć 631,94 zł dziennie.

§ 3. Opłata  targowa  jest  płatna  do  rąk  inkasenta  lub  w  Urzędzie  Gminy 
       Świedziebnia przed rozpoczęciem sprzedaży.

§ 4. Traci  moc  uchwała  Nr  VI/22/95  Rady  Gminy  Świedziebnia  z  dnia
20 stycznia 1995 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia
       w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Bejger
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