
Uchwała Nr XV/102/2007
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 12 listopada 2007r

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej
na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2008r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r.          o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 15 ust. 1              i art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006r,             Dz. U. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

co następuje:
§ 1

Ustalić wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy
Ogrodzieniec, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowisku przy ul. Słowackiego
5b w każdą środę.

2. Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na bazarach i placach w dniu
prowadzonej sprzedaży.

§ 3

Opłatę targową pobiera się również w czasie trwania imprez typu odpusty, festyny itp. w wysokości
ustalonej, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Miasta i Gminy Panią Martę Ross i Panią

Bożenę Kowalczyk.
3. Rozliczenie się z pobranej opłaty  targowej następuje w dniu poboru.

§ 5

Wpływy z tytułu opłaty targowej stanowią dochód gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Grzegorz Wałek



Załącznik  nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Nr XV/102/2007
z dnia 12 listopada 2007r

                                            STAWKI  OPŁATY  TARGOWEJ

                obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2008r

Lp. Wyszczególnienie czynności Wysokość  opłaty

w zł
     przy sprzedaży:

1.     z samochodu o ładowności do 1t. (art.spożywcze) 13,00

2.     z samochodu o ładowności do 1t. (art.przemysłowe) 14,00

3.     z samochodu o ładowności pow. 1 t. (art.spoż) 16,00

4.     z samochodu o ładowności pow. 1t. (art.przemysł.) 21,00

5.     ze straganów, przenośnych stolików 8,00
     jednego asortymentu warzyw, owoców, art. nabiałowych
     typu jabłka, pomidory, jajka

6.     z ciągnika 12,00

7.     ze straganów, przenośnych stolików oraz zajętej 13,00
     powierzchni pow. 1 m2placu

8.     od sprzedających z "ręki" 4,00
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