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UCHWA£A Nr XXVIII/204/2008 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie: ustalenia stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z dnia 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002
roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku, Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 19 pkt 1 lit
a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku, Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 roku, Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730), Rada Gminy Rokietnica uchwala,
co nastêpuje:

a) za sprzeda¿ na stanowisku zadaszonym 42,00 z³
b) ze sto³u, straganu, namiotu itp. ustawionego we w³asnym zakresie przez sprzedaj¹cego o powierzchni do
4 m2 22,00 z³
- za ka¿de nastêpne rozpoczête 4 m2 12,00 z³
c) z samochodu osobowego 33,00 z³
d) z samochodu osobowego z przyczep¹ lub ciê¿arowego
48,00 z³
e) z rêki, z kosza, ze skrzynki itp. 7,00 z³
3) na pozosta³ych targowiskach:
a) sprzeda¿ artyku³ów rolnych 7,00 z³
b) przemys³owych 12,00 z³.

§1. 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y w nastêpuj¹cy sposób:
1) na targowisku zlokalizowanym w Rokietnicy ul. Dworcowa
sprzeda¿y artyku³ów rolno - spo¿ywczych:
a) za sprzeda¿ na stanowisku zadaszonym 33,00 z³
b) ze sto³u, straganu, namiotu itp. ustawionego we w³asnym zakresie przez sprzedaj¹cego o powierzchni do
4 m2 12,00 z³
-

za ka¿de nastêpne rozpoczête 4 m2 7,00 z³

c) z samochodu osobowego 22,00 z³
d) z samochodu osobowego z przyczep¹ lub ciê¿arowego
33,00 z³
e) z rêki, z kosza, ze skrzynki itp. 7,00 z³
2) na targowisku zlokalizowanym w Rokietnicy ul. Dworcowa
sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych

2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ, w
którym dokonywana jest sprzeda¿.
§2. 1. Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa
przez inkasentów:
a) administratora targowiska
b) w pozosta³ych miejscach  so³tysów poszczególnych wsi.
2. Inkasenci pobieraj¹cy op³atê targow¹, w okresie od
poniedzia³ku do niedzieli, odprowadzaj¹ j¹ w terminie 4 dni
od zainkasowania na rachunek Urzêdu Gminy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XV/98/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia
stawek op³aty targowej.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica
(-) Teresa Bartol

