
Uchwała Nr XXI/122/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,

wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze

inkasa

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 ze zmianami) i art. 19 pkt 1 w

związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz przy

uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach

lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią i

wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

uchwala, co następuje:

§1

Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 5,00 zł,

2) od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego - 5,00 zł,

3) od sprzedaży innych towarów z wozu konnego - 10,00 zł,

4) od sprzedaży z samochodu osobowego - 10,00 zł,

5) od sprzedaży z przyczepy - 15,00 zł,

6) od sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20,00 zł,

7) od sprzedaży ze straganu - 20,00 zł,

8) od sprzedaży ze stołu - 10,00 zł,

9) od sprzedaży z placu targowiska:

a)przy zajętej powierzchni do 2 m2 włącznie - 8,00 zł,

b)przy zajętej powierzchni powyżej 2 m2 do 4 m2 włącznie - 15,00 zł,

c) powyżej 4 m2 - 20,00 zł,

10)od sprzedaży drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki) - 10,00 zł.

§2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§3

1.Zarządza się opłatę targową w drodze inkasa.



2.Inkasentami opłaty targowej w poszczególnych sołectwach gminy Żyrzyn

będą sołtysi tych sołectw.

3.W przypadku sołectw Parafianka i Osiny, gdzie sołtysi są radnymi rady gminy,

inkasentami, o których mowa w ust. 2 będą:

a)w Parafiance - Pan Henryk Wolski - członek Rady Sołeckiej w Parafiance,

b)w Osinach - Pani Wiesława Trybuła - członek Rady Sołeckiej w Osinach.

§4

Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobieranej opłaty targowej ustala się w

wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) miesięcznej kwoty opłaty

targowej zebranej i przekazanej do kasy Urzędu Gminy Żyrzyn.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§7

Traci moc uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia

2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub.

z 2004 r. Nr 42, poz. 877).

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


