
Uchwała  Nr  XXVI - 200/05
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  30 listopada 2005r.

w sprawie  opłaty targowej.
                        
                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym – (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441)  
 art.15 i 19  pkt.1 lit. „a”, pkt.2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – ( tekst 
jednolity - Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr  200,  poz. 1683;  z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 
poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr  203 poz. 1966; z 2004r. Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 
poz.1291 ;  z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 164 poz,1365, Nr 167.1399, Nr 169 poz.1419) oraz  art.47 § 4a 
ustawy z dnia  29 sierpnia 1997  Ordynacja Podatkowa – (tekst jednolity – Dz. U. z 2005r. Nr 8 
poz.60, Nr  85 poz.727, Nr 86 poz.732, Nr 143 poz.1199)
Rada  Miejska w Baborowie       u c h w a l a     co następuje :

§ 1.

Opłatę targową za każdy dzień handlu określa się według następujących stawek:
1. przy sprzedaży detalicznej z samochodu, przyczepy :

a) o ładowności powyżej 1 tony  w kwocie – 14,00 zł
b)   o  ładowności do 1 tony w kwocie – 12,00 zł,     

2. przy sprzedaży „z ręki” do 5 m2 zajętej powierzchni w kwocie   10,00 zł ,  
  a powyżej tej powierzchni według stawki określonej w pkt.1 lit.”b” .

§ 2.

Opłata targowa będzie pobierana w drodze inkasa na miejscu tj. targowisku lub innym miejscu, w którym 
prowadzony jest handel.

§ 3.

1. Inkasentem opłaty targowej jest  Pani  Jadwiga Steciak
2. Inkasent zobowiązany jest do rozliczenia i wpłaty do kasy Urzędu zainkasowanych kwot opłaty 

targowej najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie miesiąca poprzedniego. 

§ 4.

Określa się wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso opłaty targowej w wysokości   25 % wpływów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 6.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych,  na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,  na placu targowym. oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XIX-148/04 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 10 grudnia  2004r.  w sprawie   opłaty 
targowej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


