UCHWAŁA NR XV/119/15
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy
Bierutów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015r. ,poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Bierutów opłatę targową.
2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) sprzedaż z koszyka 2,60 zł,
2) sprzedaż z ręki 7,90zł,
3) sprzedaż ze stołu do 1,5mb 10,50zł,
4) sprzedaż z namiotu do 12m2 20,00zł,
5) sprzedaż z namiotu powyżej 12m2 – opłata określona w pkt 4 o 2,60zł za każdy dodatkowy metr2 – nie więcej
niż 758,47zł,
6) sprzedaż z samochodu, wozu lub innego środka transportu 37,00zł.
3. W dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek dzienne stawki opłaty targowej określone w
ust.1 wynoszą:
1) sprzedaż z koszyka 2,10zł,
2) sprzedaż z ręki 6,30zł,
3) sprzedaż ze stołu do 1,5m2 8,40zł,
4) sprzedaż z namiotu do 12m2 15,80zł.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi na targowisku Pan Zbigniew Wysocki i otrzymuje
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% pobranych opłat targowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/255/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie
Marianna Jarząb
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