UCHWAŁA NR XLII/440/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie: stawek opłaty targowej na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
1)

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 52 poz. 742) Rada Miejska w Sławkowie
uchwala:
§ 1.
1. Stawki dzienne na terenie miasta Sławkowa dla wszelkich miejsc, w których prowadzony jest handel
określony w § 2.
2. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży.
§ 2.
Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta Sławków:
1/ za postawiony na placu targowym samochód, przyczepę, przyczepę campingową o ładowności do 1,5 ton 10,00 zł
2/ za postawiony na placu targowym samochód, przyczepę o ładowności powyżej 1,5 do 5 ton - 20,00 zł
3/ za postawiony na placu targowym samochód, przyczepę o ładowności powyżej 5 ton - 30,00 zł
4/ za każdy 1 m² zajętej powierzchni handlowej - 3,00 zł
5/ od dokonujących sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzyni, wiadra, roweru, motoroweru i innych
jednośladów - 3,00 zł.
§ 3.
Osoby pobierające opłatę targową zobowiązane są wydawać wpłacającemu urzędowy dowód - kwit
opłaty targowej w wysokości pobranej opłaty z zaznaczeniem daty sprzedaży.
§ 4.
Kontroli uiszczenia opłaty targowej dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Sławkowa.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.
§ 6.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/302/08 Rady Miejskiej
w Sławkowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2009 rok.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Uchwałę podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sławkowa.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
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