RADA ł{lB]sliń

zAoÓRowA

Uchwała nr XXVI/139/2005
Rady 11iejskj€j zagórowa
Ż dnla 2 grudnia 2005..

w sp.awle oplat targowych
Na podstawie ań' 18 us!. 2 pkt 8 i ań' 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
ńarca 199or' o samożądzle gminnym /Dz'U' z 2007' Nr 142' poz. 159l,
DŻ.u. z 2oo2l' Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 9a4. Nr 153,
paz' 7271'Nl 2t4, poŻ. 1806, oz.U. z 2003r' Nr 80' poz./71' Nr 162,
poz' t56a z20o4r. Nr 153, poz. !27t, Nr toz, poz. 1055, Nr 116. poŻ'
12o3,Nr 214, poż' 7ao6/ / ań.4 ust' 2 ustawy z dnia 20 ljpca 2000r' o
ogłoszeniu aktów normatywnych injektórych lnnych aktów prawnych
/Dz.U. z zllgt. Nr 62, po2.718, Dz.U. z ZOOI.. N. 46, poz. 499, Dz.U. z
zoo2l ' Nr 74, poz' 676, Nl 7L3, poŻ.984, Dz'u. z 2003r' Nr 65. poz. 595/
Jart. 15 ust. 1i 19 pkt 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U' z 2o02l' Nr 9, poz. 84 zm'
Dz'U' z 2oozl' Nr 200, poz.1683; Dz'U' z 2003r' Nr 110' pÓz' 1039/ Nr
203, poz. 1966, Nr 200, po2.1953, Nr 188, poz. 1840,Nr 96, poz. 874,
Dz.u. Ż zoo4r' Nr 92, poz. 8a4, Nr 96, poz' 959, Nr 123, poŻ. 1291/ i
dnia 27.10'2005r' w sprawie
obwieszczenia lvlinistra Flnansów
wysokości górny€h granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych /l4'P' Nr 68, poz'956/ uchwala slę. co następuje:

z

51
Dzienn€ stawki oplaty ta]gowej na taĘowisku P]zy
ul. Lidmanowskiego wynosŹą od sp]zedaży ż :

a/

ręki, kosza, wozu konnego lub ciągnika rolniczego
b/ samochodu osobowego z plzyczepą
c/ samochodu €iężarowego i dostawczego

zł

zł

5,10,30,-

zł

10,-

52
stawki opłaty ta.gowei na placu taĘowym
Dzl€nn€
- Duźy Rynek wynoszą:
al plzy sTzedaży z lęki, kosza
bl plzy splzedaży plodów rolnych ze straganu
c/ pęy splzedaży ińnych lowarów ze stragan!

20,30,-

g3
1.

zaęądza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2, Na inkasenta wyznacza się zakład Gospodarki Komunalnej i Usług

Wynagrodzenie za inkaso ustala slę w Wysokości35yÓ od zebranych

s4
Wykonani€

uchwały powie.za się Burmistrzowi Gminy zagórów'

q5
Uchwała wchodzi W życie po 14 dnla€h
UrŻędowym Województwa Welkopolskiego'

od ogłosz€nla w

DŻienniku

jskiej

