
UGHWAŁA Nr XI/80/2007
RADY GMINY W STAREJ BŁoTNtcY

z dnia 07 grudnia 2007 r.

w sprawie stawek opłaty targowej na 2008 rok.

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekstjedno| i ty  Dz 'U .z2001r ,  Nr  142,  poz .  1591; i zmiany Dz .  U .  z2OO2r .  Nr23,  poz '22ó ,  ruro} '  poź.  ssa ,  rur
113 , po2 . 984 ,  N r153 ,  po z .  12T i ,N r2 t 4 , po z . 1g06 ;22003 r .  N rg0 ,  po z .  717 ,N r162 , po z . 1586 ;  z  2oo4 r .
Nr  102,  poz .  1055,  Nr  116,  poz .1203,  Nr  214,  poz .  1806 22005 r .  f l r  tZZ ,  poz .144,  

'Nr  
175,  po2.1457 z

2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 , poz. 1337., z '2OO7 r. Nr 48, poz. 327, Ńr 138, poz. 974, Ńr 173, poz.
1218), iań'  19 pkt 1 | i t  a ipkt 2 ustawyz dnia 12 stycznia 1991i '  o podatkach iopłatach |oka|nychl (t.ekstjednol i ty Dz. U. z 2006r. Nr 121 , poz. 844, i  zmiany bz. U, z2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251 . poz, 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia26-|ipca 2007 r w sprawie wysokoŚci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach |oka|nychw 2008 roku (Monitor Po|ski Nr 47, poz. 557), Rada Gminy w Starej titotnlcy uchwala, co następuje:

$ 1. Usta|a się wysokoŚó dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Stara Błotnica, wnastępującej wysokości :
1. Przy sprzedaŻy z:

a.samochodu osobowego, straganu, stołu - 5.00 zł:
b. innych samochodÓw, przyczep - 7,0O zł;
c 'zwozka ręcznego, roweru, ręki ikosza -2,OOzł.

2. Za sprzedaŻ samochodu osobowego, ciężarowego' ciągnika - 25,OO zł,
3. Za sprzedaŻ motocyk|a, przyczepy samochodowój, moi-oro*eru . 10,00 zł.
4. Za sprzedaŻ roweru 2'OO zł.
5 od kazdej sztuki spzedazy drobiu, kró| ików, nutr i iz wyjątkiem koni, krow i izody chlewnej 1,OOzł.
9 Sprzedaż mięsa z uboju gospodarczego od każdej sztlii - 5,00zł.
7. Pzy sprzedaiy podczas imprez |ub kiermaszy 2,5 zt od m2 zajętej powiezchni.
8. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może pzekroczyć 63l-,Óą.zt.
9' Terminem płatności opłaty targowejjest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaz'

$ 2. opłatę targową pobiera się we wszystkich miejscach w których dokonywana jest spzedaŻ.

s 3. 1. Zanądza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Pobor opłaty targowej powieza się: Panu Witotdowi Jachowi
-o t]sJgla się wynagrodzenie inkasenta, o ktÓrym mowa W ust. 1, za pobór opłaty targowej wwysokości20% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10kazdego miesiąca za miesiąc popzedni na rachunek gminy-Stara Błotnica'

$ 4. Wykonanie uchwały powieza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

$5. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UzędowymWojewodztwa Mazowieckiego i obowiązuje w roku podatkowym 2008.

PRZEwoDNICZĄCY

RĄDY GMINy
;t łrC."" lry

Krzysztof Rokicińśki

' 
Niniejsza utawa dokonuje w zakresie mjej regul&ji wdDźrnia n6tępujących dyrektyw Wspólnot europe.1skich

l) dyrektywy 92n06//EwG z dnia 7 grudnia l992r' w spra*e ustmowienia węó|nych zread dla niektórych typós,trmspońu kombinowmego rcwilow mlędzy pastwamlczłonkoMkimi(Dz UIz w! L 368 z|7.12 |992],.
2) dyrektywy.t999l6f|NEzdnial?czeMcal999r'wsprawiepobrermiaopłatzauz}tkowejeniektórychtypowlntr i l trukluryprzezpo]tdYclężeowę(Dz 

v|zwELz20o.71999).
DeedotycząceogłoszeniaaktówprawaUni iEurpejskiej,zamieszcanewniniejszejustawie.zdniemuz1_skuiaprzezRzecospo
ogłoszenia tych aktów w dzienniku Uzędowym Unii Eurcpejskie1 . wydmie spec;alni


