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w sprawie okreslenia wysokosci

UCHWALA NR XLlll/,147ll 0
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 27 pazdzietnika 2010 r.

dziennych stawek oplaty targowei oraz terminu ich ptatno6ci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pK 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzedzie gminnym (Dz U.
z2o}1 t.Nt 142, poz. 1591 zmieniony: Dz. LJ. z2o02 r. Nr23, poz.220; Nr62, poz.558; Nr'113' poz
984; Nf 'f 53, poz. 1271: Nt 214, poz. 1806; Dz. U.22003t. Nr80, poz.717; Nr 162, poz 1568; Dz U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055t Nr 116, poz. '1203, Dz. Uz 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
Dz. U. z 2006 t. Nr '17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, Dz. U.22007 t. Nr 48, poz. 327: Nr '173, poz. 1218;
Dz. U. z2OOg r.Nr180,poz. 1 '1 1 1; Nr 223, poz. 14581 Dz.U z2O09 r' Nr52, poz 42O:Dz U Nr157,
poz. 1241: Dz. U. z 2O1O t. Nt 28, pozj42l Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675)' art. 19 pK
'1 lit. ,,a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (Dz U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613; Dz. U. Nr 96, poz. 620), Rada Miejska w Dzietzgoniu uchwala, co nastepuje:

S 1" Okresla si9 dzienne stawki optaty targowej od os6b fizycznych, os6b prawnych oraz iednostek
organizacyjnych niemajqcych osobowosci prawnej, dokonujacych speeda2y na targowiskach na terenie
gminy Dzierzgoi w nastepujacych wysokosciach:

ptzy sptzeoazyl

a) ze stoiska otlvartego zadaszanego 32,00 zl,

b) ze stoiska otwartego bez zadaszenia 20,00 zl,

c) na targowisku roln iczym 20,OO zl,

S 2. Terminem platnosci oplaty targowej jest dzieh, w K6rym dokonywana jest spzeda2.

S 3. Traci moc uchwalia nr XXX/326/og Rady Mieiskiej w Dzieegoniu z dnia 29 pa2dziernika 2009
roku-w sprawie okre6lenia wysoko6ci dziennych stawek oplaty targowej oraz terminu ich platnosci

S 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Dzierzgonia.

S5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojaw6dztwa Pomorskiego,2 moca obowi4zujecA od 01 stycznia 2011 roku-
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uzasadn ien  ie

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z2O1O
r. Nr 95, poz. 613) Rada Miejska w Dzierzgoniu w drodze uchwaly okresla wysokosd oplaty iargowej
ztym, 2e stawki nie mogA pzekroczyc 699,27 zlotych dziennie, g6rnych granic stawek let/otowych
podatk6w i oplat lokalnych w 2011 r. (lrP nr 55, poz. 755) Obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 30
lipca 2010 r. Uchwalone stawki oplaty targowej w gminie Dzierzgori od 0'l stycznia 2011 r. wynosza:

ze stoiska otwartego zadaszonego
ze stoiska bez zadaszenia
na targowisku rolniczym

32,00 zl
20,00 zl
2O,OO zl

bylo w 2010 r.
31,00 zl
'19,00 zl
'19,00 zl

wzrost
3,2 0/o

5,3 0/o

5,3 o/o

Stfona 1Id: IHGOU-UGUP-DVLCB'MXFBH-SQFZP. PodPiSANY


