
 
UCHWAŁA NR XII/59 /2003 RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 16.XII 2003 r. 
W sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 
Na podstawie art. 18 usi. 2 pkt 8 , art. 40 ust. l, art. 41, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990L o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 LNr 142, poz. 1591,zm .. , z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 ,nz.U. Nr 62, poz.558,i Dz. U. Nr 113, poz. 984), oraz art .. 15 i art. 19 pkt la, i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 T. Nr 9, poz. 84, zm., Dz. U. Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Dz. U, Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 X 2003 f. W sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz. 802) , oraz a.rt. 4, usi. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) , 
RADA GMINY w WIŚLICY uchwala co następuje: 
§1 
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek , organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w gminie Wiślica . 
§2 
U stal a się stawki opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży pobieranej w następującej wysokości: 
	l)przy sprzedaży z wózka ręcznego, skrzyni, stolika 	5,00 zł 
	2)Przy sprzedaży małych ilości sera, jaj 	5,00 zł 
	3)Przy sprzedaży sadzonek: warzyw, kwiatów, krzewów 	5,00 zł 
	4)Przy sprzedaży konfekcji odzieżowej i obuwniczej 	8,00 zł 
5)Przy sprzedaży z samochodu osobowego, z samochodu osobowego z przyczepą, 
	z samochodu o ładowności do 2,5 t 	5,00 zł 
	6)Przy sprzedaży z samochodu o ładowności pow. 2,5 t - 10t 	8,00 zł 
	7)Przy sprzedaży z samochodu o ładowności pow. 10 t 	10,00 zł 
	8)Przy sprzedaży za wystawiony towar ze stoiska 	6,00 zł 
§2 
	

1. Pobieranie opłaty targowej zleca się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wiślicy. Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane przez inkasenta. 
2.Pobraną opłatę należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy, w terminie do dnia 15go miesiąca następującego po miesiącu pobrania. 
3.Za pobranie podatku przysługuje Z.G. K. w Wiślicy prowizja w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty 
§3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§4 
Traci moc uchwała Nr III/15i2002 z dnia 16 XII 2002 r. 
§5 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w z dniem 1 stycznia 2004 f. 


