
Uchwała Nr 204/XLI/09

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2010 rok.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z

późniejszymi zmianami) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1)

 (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalić następujące stawki dziennej opłaty targowej obowiązujące na obszarze gminy Drobin: 

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.  
3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć – 681,54 zł.  
4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.  

§  2 .  Opłatę  targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń
targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowicę.  

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Pobór opłaty targowej powierza się dzierżawcy targowiska tj. Panu Andrzejowi Krajewskiemu.  
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 97 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.  
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

na rachunek gminy.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 139/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008r. w spawie określenia stawek dziennej
opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2009 rok.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.  

1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy samochodowej (każdy pojazd oddzielnie) - 17,- zł;

2) przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu dostawczego „ŻUK”, „NYSA”, przyczepy ciągnikowej (każdy pojazd oddzielnie) - 8,-
zł; 

3) przy sprzedaży koni, bydła (buhaja, wolca, jałowizny) - 8,-zł;

4) przy sprzedaży małych ilości warzyw (jagód, grzybów, jajek)- 1,-zł;

5) przy sprzedaży towarów ze stoiska na powierzchni do 4m2 - 10,-zł;

6) przy sprzedaży towarów ze stoiska na powierzchni powyżej 4m2 wielokrotność stawki określonej w pkt. 5.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999
r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne. 
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