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Uchwała Nr' ]rVIÍ/ll /ęl
RađyMĹeJ skÍ.eJ Żyrattovĺr.

z đnla10 maJa

199'| xo,

w sprawÍ.e zmÍany Uchrłały Nr xW/5 ą/g'l RađyMtejskĹej żyĺardowaz ďnLa
14 lutego 199'| ľo w sprawí.e opłaty targowe j.'
Na pođstarlvlearü.18

ust.2 pkt 8 ustawy z

dľrĹa 8 marca 1990

r. o

samo-

tzap'zíe teľytorLalnyĺn /DzoUo'Nr 16 pozo95l Nr 32 poz..191, Nr 74 poz"199)
Nľ 47 poŻCzi3, ľľ89 pozo518 i z 1991 To Nr 4 poŻo18/ oraz aľto19 ustawy
z d.ĺĹa 12 styeznía 199'| ľo: o pođatkachĹ opłatach lokalnych 1bz.|!.' Nľ 9
poŻo71/, uchwala sĺę co następujet

$ĺ'

xrV/5+/g't RađyIĺIĺeJskĹeJŹyrar'đowaz ďnLa 14 lutego 1991 ľr
w spľaĺvi.e opłaty taľgoweJ wprowadza sĹę następujące zrnĹanyl
1/ $ l otrzyrnuje brzľnieníe:

W Uchwa]-e }Ir

$ĺ

ođosób đokonującychsptzeďaży na targowískach w następująoej wysokoścl;

I'

::::::::::-:::1-Ľ:liiii1-:
Za

sptzeö.aż artykułów nĹepr zetwotzonych rolnych

2. Za sptzeďaż obnośną/z rękL. kosza, wÍadra itp./:'
* arłykrrłów nabiałowych 1 đrobÍu/od osoby/
* pozóst ałych
1o

3. Za

sprzeďaż ni.ęsa /ođ.szt'lkL/:
tľzoćLý chlewneJ

-bydła
- pozostałego /baranina, cĹelęcLna/

t
!
É
-

2.ooo zt/mz
2o000 zł
2o.ooo zt'

4o.o0o zł
B0.0o0 zł
25n00o

zł

opłatę
Do opłaty za spTzedaż mĹęsa d'olĹcza si'ę đođatkową
za powi.erzchnĹę zaJmowaną pTzez poJazđ'mechanĺczny LĹczoną
wg stawkĹ okľeśloneJw ust.1 .
4, VI pľzypad1nr sprzed.aży nÍepełneJsztr.lkĺ trzođ'ychlewrrej, rogacĹzny L
nĹeľogacLzny opłatę pobiera sĹę proporcjonalnĹe, nĺe mn1eJ Jeđnak
jak 50 y'" opłaty ustaloneJ đ]-acałeJ sztukl.
wykup1e , 2
5. l:-a osób prow.dzących całotygođniowąd'zĹałaLnośópľz3ł
ń
,nLLzkL/
5.oo0 zł/m_
abonamentu nĹesíęcżnego/
6. ?,a sptzeđ'aipozostałych artylnrłów spo Żyvlczych Í' przemysłowych' 'ľ t}m
tzw.llmałeJ gästrono'iĺi'Ĺ béz wzglęau na formę sptzeö'aŻy / walL?k^!, z
ä
B.o00 zŁ/m_
stolĹk, pojázđmechanĺc zny Ltpłĺ
z
ha^ľlđleu
7o,Za ľosĺo3poJazd.u mechaľrĹcznego d1a celów nĹe zwLązanycb'
-} 20.000 zŁ
- osobowego
tĚl 40.000 zł
_ cÍQ żatowego
Bo Za sprzedaż w nied.zi.eJ_ęt
2o'00o zt'
- ođosoby sprzeđ'aJąceJ
na targowÍ"sko pojazdem mechanĹcznýnŻ
- oćl vĺjeżđ,żajapego
40.000 zł
* osobowJľm
F
zł'
8o'o0o
- cĹężaTóunJŕ' /z włączenLem autokanr/
'
F
120.000 zł
- autokarem
gpłata za wíazď pojazđemjest nĺeza].e żna oď opłaty za sptzeďaż.
9" Za sprzed'aż prowađ.zonąna ođcĹn]ruul.OkrzeĹ ođ.Al.Patźyzantóvĺ đ'o
25o'ooo zł'
''
rowu buľzowego, ođosoby sprzeđaJąceJ

á2t

Tr. Targowĺsko pľzy rrl.KonopnĹckĹeJ

2.

1 5oo zł/mz
1. Za spľzeďaż arty},nrŁów ľolnych nĹeprzetwotzonych 2. Za sptzed'aż obnośną/z tękĹrwĹadľa, kosza Ltp,'/l
l1.500 zł
- aľtykrrłów nabi.ałowych Ĺ đrobĹu/ođosoby/
É
r pozoStałych
5.oo0 zŁ
przernysłowych'
pozostałych
w tyn
artykułów spoży',lĺczych Í
3.' Za sprzeďaż
o

tzw.l|małeJ gastronomÍi'| bez wzglęđuna fornę sprzeđ'aży/walLzkarstolĹĘl
.l
pojazđmechaniczny Ltp,/ z vty|.ączeniem nĹęsa
5.000 zł/mpojazđów
saĺnochođowych:
4o Za sptzed'aŻ
ts
a/ samochoćLy osobowe
40.000 zł
l
b/ samochođycĹęŻaĺoweí. cĹągnĹkĹ
50.000 zł
1o.0o0 zł
c/ motocykle Í motorowery
5. Za postőJ poJazdu mechanĹcznego đlace1ólv nĹe zwĹązanych z haľrđlem:

F
5.000 zł
é
10.000 zł
cĺQ żałowego
AA
artykrrłów
gođz.18oo
do.24oo
gođzĹnach
tJ.
ođ
nocnych,
6o Za sptzeđażw
wyniénĹonych w usto 1 opłata rrlega zvłLększenÍuo 1oo /, .
'l , Za sprzed.az w nĹeđzí.elę
stawki opłat stosuje sÍQl Jak w dnĹ powsz€đnĺeo
-

IrT.

osobowego

TargowĹsko przy lü.Skrowaczewskí.ego .

sprzeô'aż artykuZów rolnych ni-eprzetwotzonych
Za sprzed'aż obnośną/z tękl1 kosza, wia'đraĹtp./ :
_ arłykrrłów nabiaŻowych Ĺ dľobĹu /ođosoby/

1. Za

2.

_ pozostaŁyah
3. Za sprzed'aŻ mĹęsa /ođsztulrl"/
- ttzoďy chlewneJ

- byđła
- pózostałego

4.

5,
6.
'l.

/baranĹna,

3

cĹelęcLna/

ä
E
É
Ę
-

2
1.ooo zł/m

2.000 zł
5.000 zŁ
20.000 zł
4o.o00 zł
10.000 zł

Opłata obejmuje ľównĹeż powierzchnĹĘ zajmowaną pTzez poJazđ
nechanĹc zny Ĺ Ĺrurą /furmanka, stólĹk LtP"/ o'
VI przypadku sprzeĆLaży nĹepełneJ sztulci trzoťly cľůewnej, rogacĺzny L
nĹerogacLzny opłatę pobĹeľa sĹę proporcjonalnĹe' nĹe nnĹej jeđnak
jď( 50 /" opłaty ustąlonej đ1acałeJ sztrrki.
Za sprzeđ'ażpozostałych artykułóvĺ spoż1nvczych i przenysłowych' Yĺ tF
tzw.ítmałel gástrono'iĹ'' r bá z wzgLęďu na f o:mę sprzeĆlaży /wůLzka, . ?
2.0oo zł/m_
stolik, pojazd mechanlczny Ltp,/
Za postóJ poJazd.u mechanĹczne1o d1a ce1óW nĺe zwĹązarĺych z hand'lem'
ł
5.ooo zŁ
niezależnLe ođrođzajupojazđ.u
Za spľzeĆl'ażw nĹeđzĺe1ęstosuje sÍę stawkĹ opłat, Jak w dnl powszeđnie.

2/ $ 2 otrzpnuje

brzmĹenie;

$2
1. Zaľzafi'za sĹę pobóľ opłaty targoweJ w đ.ľoćLzeĹrrkasa na taTgowĹskach
pTzy uJ-.KonopnickĹeJ 2 Ĺ ul.Skrolvaczewsk1ego.
2o 'łłyznacza Eíę inkasentów opłaty targowej w osobach prorľadzących

targowiska.

:

3. Ustala stę wynagrođzenieza
targowych.'

Ĺnkaso w łvys'okoścĹ50 /" pobranych opłat

4. Inkasencĺ đokonująľoz1Ĺczeiĺz

TJĺzęd.elm LÍiasta w

ťlo ćlnĺa5-go rnĹesĹąca następnego.

úłL

okľesach nĺesÍęcznych'

ę.3t

7/ $ z otrąrnuJe brzmĺenĺel

$r

ttNależnoścj.za kotzystan'.e z vtz$'zeń targovÍych
pođmĺotgospoĆ alczy prowađ'zącytaľgowigko. ||

oaz

Lnľlych usług o}reśIa

$2

Ilstala slę wyľragrođzenÍeosób pľowađzącychtargowLska przy rr1a'KonopnĹckJ-eJ
2 ĺ SkrowaczerryskĹego w rłysokoścĺ90 ŕ pobrarrych opłat taľgowycĘ ..
n'a' 6k3ęg .6 15 maJa 1991 ľo đ'o15 sĹerpn1a 199'| ro'' pođwaľunkäm przepľowadzenĺaniezbędnych prao ađ'aptacyJnych uzgod.nionyeh

z

Zatząďem Mlasta.'

$r

WykonanĹe uchwały powLerza

się Zarzs'owĹ Mlasta"

$+
Uchwała wchođzĹw życLe z đniem15 naJa 1991 ľo
-łł^
hzewoclnĹczapy
RađyMí.ejskiej Ż3rrardowa

m

nek

