Uchwďa Nr. XW127l99
Rady Miej skiej Żyraĺdowa
z dnia 30 grudnia 1999 roku
w sprawie opłaty targowej'

Na podstawĺe art. 19 punkt. 1) lit. a) i punkt. 2) Ustawy z dnia 12 sĘcmia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokatnych (Dz.U. Nr 9 poz. 3l z pćlhiejszymi znianamí), w związ.ku z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 listopada t999 r. w sprawie wykonania
niektórych plzepisów ustalvy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 96 poz. 1129),
uchwala się co następuje
:

$1

Ustala się stawki opłąty targowej od osób fizycznych, osób prawnych

i

jedĺrostek

organizacyjnych nie posiadajqpych osobowościprawnej, dokonującyoh sprzedaży na Taĺgowisku
Miejskim przy ul. okĺzeí,jak następuje:

l. Za

sprzedaż

aĘkułów rolnych niąrzetworzonych

w sekÍorze rolnym 7Ąm2'.
- nie mniej jak:
2' Za sprzedaz obnośną(z ręki, kosza, itd)
- artykułów nabiałowych ( od osoby )
- artykułów nabiałowych w sektorze zadaszonym (od osoby)
- gďębie, królikí, ttp. (od osoby )

0,80
5,00

zł
zł

zł
4,00 zł
2,00 zł
2,a0

3' Za sprzedaż pozostaĘch aĘkułów spożywc zych i przemysłowych
we wszystkie dni w miesiącu na stanowiskach oanaczonych :
- bez względuna formę spĺzedażyzarrÝ''
- nie mniej jak:
- na stanowiskach od Smzdo 20mz w sektorze IV,V,VI

2,00 zł
8,00 zł
20,00 zł

4. Zasprzedaż aftykułów przemysłowych na stanowiskach oznaczonych
powżej 20 mz (np. meble, aÍt. gosp. domowego, wykładziny, choinki )
- w sęktoľze I
_ w sektoĺze VI

30,00 zł
40,00 zł

na stanowiskach nieoznaczonych 4 zł zal mb nie mníej jak:

5.

oýata za handel

6.

Na stąnowiskach oanaczonych pobiera się opłatę zacaĘ mehaŻ oddzielnie za
kazde stanowisko.

8,00

zł

$2
Zarządzĺsię pobóľ oflat targov\rych w đrodzeiĺikasa.
2. Ustala się prou,Ęę za pobór opłaty targowej w wysokości1,5 % zebranej opłaty targowej.
3. Iľrkasentem opat taľęoľvcb Try2nągza się ZaHad Budżotowy ,,Targowisko Miejskie" w
L.

Żyľaľdowre

!. ,'
.

;. .
..._: ,.

$3

Wykonanie Uchwały powierza się Zaľządowi Miasta.

$4

I'

Uchwďďwchodzi w życiéz'đnioin02.01;2000 roku.

RADY

i'r,

'

