UCHWAŁA NR XXXIX/415/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek w roku 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.15 i art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach o opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U z 2010 Nr 95 poz.613 z późn.zm )
Rada Miejska w Toszku uchwala:
§ 1.
Ustalić na terenie miasta i gminy Toszek następujące dzienne stawki opłaty targowej:
1) przy sprzedaży z wozu konnego /od wozu/ lub ciągnika z przyczepą /od przyczepy 26,- zł
2) przy sprzedaży z samochodu :
a) od samochodu osobowego 26,- zł
b) od samochodu dostawczego lub samochodu osobowego z przyczepą 33,- zł
c) od samochodu ciężarowego 37,- zł
3) przy sprzedaży ze straganu :
- o powierzchni handlowej do 3 metrów ² włącznie 17,- zł
- o powierzchni handlowej powyżej 3 metrów ² do 6 metrów² włącznie 28,- zł
- o powierzchni handlowej powyżej 6 metrów ² do 10 metrów² włącznie 38,- zł
- o powierzchni powyżej10 metrów² 45,- zł
4) przy sprzedaży z wózka ręcznego , roweru, motoroweru itp. 18,- zł
5) przy sprzedaży obnośnej :z ręki, kosza, wiadra /od osoby /17,- zł
§ 2.
Opłatę targową pobiera inkasent określony odrębną Uchwałą. Ustalona opłata targowa pobierana jest przez
inkasentów na targowisku oraz w innych miejscach sprzedaży.
§ 3.
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% zainkasowanych opłat targowych.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr.XXVI/269/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie opłaty
targowej pobieranej na terenie gminy i miasta Toszek w roku 2013.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 6.
Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
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§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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