
UCHWAŁA Nr XVIII/153/2004
RADY GMINY PRZYWIDZ
z dnia 03 grudnia 2004 r

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

      Na  podstawie  art.18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2001r.  Nr  142,  poz.1591  z  późniejszymi  zmianami)  w 
związku z art.15 i art.19 pkt lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2002r. Nr 9, poz.  84 z późniejszymi zmianami) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  (M.P. z 2004r. Nr 46, 
poz.794)
Rada Gminy Przywidz uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych 
i  innych  jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej  za  prowadzenie  sprzedaży 
zarówno na wyznaczonych targowiskach jak i  za prowadzenie sprzedaży na pozostałym 
terenie gminy (w tym handlu obwoźnego)  w wysokości    -   12,00  zł   za  jedno stoisko.    

      § 2
Ustala się wielkość stoiska do 16 m2.

§ 3
Opłatę targową, o której  mowa w § 1 pobierają osoby upoważnione przez Wójta Gminy 
do poboru tej opłaty na targowisku, którzy z chwilą pobierania tej opłaty wydają każdorazowo 
odpowiedni  imienny kwit  ścisłego zarachowania  płacącemu opłatę oraz  rozliczają  się  do 
ostatniego dnia miesiąca z Urzędem Gminy.

§ 4
Zwalnia się z opłaty targowej czynności handlowe dokonywane z wolnej ręki.

§ 5                                    
Określa się wysokość wynagrodzenia z tytułu inkasa na 10% pobranej kwoty.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr X/70/2003  Rady Gminy Przywidz z dnia 09 grudnia 2003r.w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

                                                                                           
Przewodnicząca 

                                                                                            Rady Gminy Przywidz
                                                                                            Krystyna Podgórska


