
Uchwala Nr 322/XXXVI/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnial4 listopada 2013 roku

w sprawie wysokosci dziennych stawek oplaty targowej oraz zarzqdzenia jej poboru w
drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40. ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z pozniejszymi
zmianami) oraz art.15 ust. 1 i 2 i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z
pozniejszymi zmianami) uchwala sie, co nastcpu jc:

§1

Dzienne stawki oplaty targowej na targowisku w miescie Chorzele ustala si? w wysokosci:

1) ODSPRZEDAZYz:

- samochodu osobowego 10,00 zl
- samochodu osobowego zprzyczepka^ 10,00 zl
- ciajmika rolniczego z przyczepa^ 10,00 zl
- samochodu dostawczego do 3,5 tony wlacznie 15,00 zl
- samochodu ciezarowego powyzej 3,5 tony 20,00 zl
- samochodu ciezarowego powyzej 3,5 tony z przyczepa^ 30,00 zl
- samochodu lub przyczepki-mala gastronomia o ladownosci

do 3,5 tony whjeznie 15,00 zl
2) ODSPRZEDAZYz:

- reki, koszy, skrzynki, wiadra itp. 2,00 zl
3) ZA ZAJ^CIE 1M2 powierzchni targowiska

- na cele handlowe 3,00 zl
4) ODSPRZEDAZYz:

- namiotu , straganu o rozmiarach do 3mb x 6 mb 10,00zl
- stanowisk zadaszonych (boks) 6mb 20,00 zl
- stanowisk zadaszonych (1/2 boksu) 3mb 10,00 zl

§2

1. Wprzypadku, gdy dla danej sprzedazy wlasciwa jestwiecej niz jedna stawka oplaty targowej,
stosuje si? stawk? wyzsza^.

2. Terminem platnosci oplaty targowej jest dzien, w ktorym dokonywana jest sprzedaz.

§3

1. Zarzadza si? pobor oplaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza si? inkasenta Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.



§4

Wysokosc wynagrodzenia inkasenta wynosi 10% pobranych i terminowo odprowadzonych
kwot oplaty targowej.

§5

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§6

Traci moc Uchwala Nr 275/XXIX/2001 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 15 listopada 2001 roku
w sprawie wysokosci dziennych stawek oplaty targowej.

§7

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.


