U C H W A Ł A Nr XIV/ 63 /2007
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst
jednolity: z 2001 roku Dz. U. 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr
153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr
116, poz.1203, Nr 167, poz. 1337) oraz art. 19 pkt. 1 ustawy z 12 stycznia z 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Jednolity tekst z 2006r. Nr 121, poz.844) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim w
Prabutach przy ul. Daszyńskiego oraz innych miejscach targowych w następującej wysokości:

1) Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności pow. 3.5 tony -

28,- zł.

2) Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności do 3.5 tony (przyczepa dwuosiowa )
24,- zł.
3) Przy sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy jednoosiowej ( samochodowa,
ciągnikowa, wóz konny )
20,- zł.
4) Przy sprzedaży ze straganów
15,- zł.
5) Przy sprzedaży małych ilości produktów rolnych w szczególności
( warzyw, owoców, nabiału, jagód, drobiu)
5,- zł.
6) Przy sprzedaży artykułów przemysłowych i rolno-spożywczych poza straganami:
a) za zajęcie do 2 metrów liczonych wzdłuż linii przedniej
stoiska handlowego
15,- zł.
b) za zajęcie każdego następnego metra liczonego jak w pkt. a) 7,- zł.
§2
W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki na targowisku miejskim położonym w Prabutach przy ul.
Daszyńskiego pobierana będzie opłata targowa w wysokości 1,- zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Traci moc uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie:
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prabutach
Henryk Fedoruk

