Uchwała Nľ XXX/245|2000
Rady Miejskiej Żyrardowa

z dnta28 grudnia 2000 roku

W sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 19 punkt. 1) lit. a) i punkt. 2) Ustawy z drua 12 styczna 1991 roku o
podatkach i oýatach lokalnych (Dz. U. Nľ 9 poz. 3l z pőźmejszymi zmiaĺnmi), w związku z
Rozporządzeĺiem Ministľa Finansów
drua 28 ľstopada 2000 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105 poz. 1115),
uchwala się co następuje :

z

$1

Ustala się stawki opłaty taľgowej od osób fizycznych, osób pľawnych
organizacyjnych nie posiadających osobowości pľawnej,
Targowisku Miejskim przy ul. Okłzei,jak następuje:

i

jednostek

dokonujących sprzeduiry na

I. Za sprzedaż pľoduktów rolnych niepľzetwo rzoĺych na stanowiskach
oznaczonych 0, 80 zł
rĺŕ
jak:
- nie mniej

6,00 zł

2. Za sprzedaż obnośną(zręki, kosza, itd')
- artykułów nabiałowych ( od osoby )
- aľtykułów nabiałowych w sektorze zadaszonp (od osoby)
- gołębie, króliki, Ę. (od osoby )

2,00 zł
4,00 zł
2,00 zł

n

3.

Za sprznduŻ pozastaých aĺtykułów spo{wc zych i przemysłowych
na stanowiskach oznaczonych we wszystkie dni w miesiącu bezwzgLęú,l

na foľmę sprzedatĘ 2,5O złzarlł
- nie mniej jak:
- na stanowiskach od 8m2 do

20rĺŕw sektorze IV, V, VI:

4.ZasprzedaŻartykułőwprzemysłowychnastanowiskachonlaczonych
powyżej20 Í1ŕ(np. meble, aľt. gosp. domowego
choinki )
'wyl<ładzlny,
- w sektorze I
- w sektorze YI
5. opłatazahandel na stanowiskach rieoznaczonych 5
6.

złzal mb

nie mniej jak:

Na stanowiskach oznaczonych pobieľa się oýatę z'a cały metraŻ oddzielnle za
kuŻde stanowisko.

zł
22,00 zł
10,00

32,00 zł
42,00 zł
10,00

zł

$2
I. Zarządza się pobór opłattargoÝvych w drodze inkasa.
o/o zebtanej opłaty taľgowej.
2. I]stala się pľowizj ę za pońr opłary taľgowej w wysokości 1 ,5
3. Inkasentem opłat taľgowych wyzłlaczasięZakJadBudżetowy,,Taľgowisko Miejskie'' w
Zyľaľdowie.

$3
Wykonanie UchwaĘ powieľza

ýZavądowi Masta.
$4

Uchwała podlega ogłoszeniu ptzfrz Biuľo ogłoszeń na Taľgowisku Miejskim

.

$5
Uchwďa wchodzi w Ęcie z dniem0l stycznia 2001ľoku.
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