UCHWAŁA NR XV/126/15
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczącej
opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774,
poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015
r. poz. 613, poz. 699, poz. 978 i poz. 1197) uchwala się co następuje:
§ 1. w Uchwale Nr XIV/112/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
(Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. z dnia 07 grudnia 2015 r. poz. 4650) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 wprowadza się pkt. 5 w brzmieniu: „ 5) przy sprzedaży z namiotu, straganu, ławy 21,00 zł”
2) w § 3 dodaje się pkt
w pkt 1- 6, 32,00 zł”.

7

w

brzmieniu: „ 7)

przy innych formach sprzedaży nie wymienionych

3) w § 5 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: „ 3. Na inkasenta opłaty targowej na targowisku przy
ul. Gen. J. Hallera 33 wyznacza się Działdowską Agencję Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Działdowie
przy ul. Władysława Jagiełły 15 ”.
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i
wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotycząca ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne
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