UCHWAŁA Nr XIII/121/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządach gminnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039,Nr 188, poz.
1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966). Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:
§ 1 Ustalić wysokość opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach:
1) Przy sprzedaży z kosza, wiadra itp.:
a) od osób sprzedających własne produkty rolne; 3,00 zł
b) od osób zajmujących się handlem.
13,00 zł
2) Przy sprzedaży z samochodu osobowego lub furmanki:
a) od osób sprzedających własne produkty rolne; b) od osób zajmujących się handlem.
-

12,00 zł
18,00 zł

3) Przy sprzedaży z samochodu dostawczego o dopuszczalnym
ciężarze całkowitym do 3,5 t. lub ciągnika oraz samochodu
osobowego z przyczepą:
a) od osób sprzedających własne produkty rolne; b) od osób zajmujących się handlem.
-

13,00 zł
27,00 zł

4) Przy sprzedaży z samochodu dostawczego o dopuszczalnym
ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t.:
-

38,00 zł

5) Przy sprzedaży z namiotu, straganu, ławy itp.:

17,00 zł

-

§ 2 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na targowiskach położonych na terenie Gminy Miasta
Działdowo.
2) Na inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Kościuszki wyznacza się prowadzącego to targowisko.
3) Na inkasentów opłaty targowej poza targowiskiem przy ul. Kościuszki wyznacza się:
- Pana Andrzeja Witkowskiego;
- Pana Witolda Murza – Murzicz;
- Pana Henryka Futerskiego.
4) Wynagrodzenie za inkaso wynosi 18% wypłaconych przez inkasentów do kasy miejskiej opłat targowych.
5) Inkasenci zobowiązani są rozliczyć się z pobranych opłat w okresach tygodniowych, ostatniego dnia roboczego
każdego z tych okresów w Urzędzie Miasta Działdowo.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 4 Traci moc uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 13 grudnia 2002r., w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej.
§ 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

