
Uchwała Nr II/.../06

RADY GMINY JEDNOROŻEC

z dnia .... grudnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jednorożec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84

z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/54/03 Rady Gminy Jednorożec z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty

targowej na terenie gminy Jednorożec (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 312, poz.

9214; zm.; uchwała XIV/70/04 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lutego 2004r. Dz.Urz.

Województwa Mazowieckiego Nr 61, poz. 1559: uchwała Nr XXIX/141/05 Rady Gminy

Jednorożec z dnia 1 grudnia 2005 r. Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 272,

poz.9320: uchwała Nr XXXV/176/06 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 czerwca 2006 r. Dz.

Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 162, poz.6365 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik do uchwały pn. „Stawki opłaty targowej” otrzymuje brzmienie określone w

załączniku  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

Województwa Mazowieckiego.



                                                                                          Załącznik  do  Uchwały Nr II/5/06

Rady Gminy Jednorożec

z dnia 15 grudnia 2006 r.

Stawki opłaty targowej

1. Przy sprzedaży zwierząt gospodarskich od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:

a) koni powyżej 2 lat i bydła     -  4,00  zł

b) jałowizny do 2 lat     -  2,00  zł

c) trzody chlewnej i źrebiąt    -  2,00  zł

2. Przy sprzedaży z wozu konnego, dwukółki        -  9,00  zł

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowo- dostawczego, przyczepy,

ciągnika z  przyczepą    -   9,00  zł

4. Przy sprzedaży obnośnej               -   3,00  zł

5. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru   -   4,00  zł

6. Przy sprzedaży małej ilości warzyw i jagód   -   2,00  zł

7. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i platformy   -  17,00 zł

8. Przy sprzedaży towaru rozłożonego na ziemi z zajęciem 1 m² placu   -   3,00  zł

9. Przy sprzedaży towaru rozłożonego na stolikach, łóżkach polowych

lub zawieszonego na wieszakach  z zajęciem 1 m² powierzchni   -   3,00  zł

10. Przy sprzedaży ze straganu              - 11,00  zł

11. Przy sprzedaży na stoisku zadaszonym   -   9,00  zł

12. Przy sprzedaży na stoisku zadaszonym na targowisku

przy ul. Polnej w Jednorożcu      -   4,00 zł

13. Przy sprzedaży z innych środków lokomocji i przy innych

okolicznościach niż wyżej wymienione   -   5,00 zł


