
UCHWAŁA NR  133 /2008
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 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; z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r Nr 
48  poz. 327,  Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245  poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.
1847; z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustala  się  następujące  stawki  dzienne  opłaty  targowej  na  targowisku  miejskim 
w Jastrowiu przy ul. Aleja Wolności:

           
1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, dostawczego, przyczepy 25,00 zł
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego, wozu 23,00 zł
3) przy sprzedaży ze straganu 21,00 zł
4) przy sprzedaży z jednego stanowiska stołu 11,00 zł
5) przy sprzedaży z torby, koszyka, ręki   4,00 zł

§ 2. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej na terenie gminy:

1)  przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, dostawczego, przyczepy             17,00 zł
2)  przy sprzedaży z samochodu osobowego, wozu                                              15,00 zł
3)  przy sprzedaży ze straganu                                                                             13,00 zł 
4)  przy sprzedaży z torby, koszyka, ręki 2,50 zł

                
      § 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 2. Określa się inkasenta opłaty targowej w osobie Pana Ryszarda Mazurkiewicza – 
      gospodarza targowiska miejskiego w Jastrowiu.  
 3. Określa się inkasenta opłaty targowej w osobie Pani Elżbiety Ziółkowskiej - na terenie 
      gminy.

 § 4. 1. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie za pobór opłaty na targowisku miejskim 
w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
 2. Inkasentowi na terenie wiejskim przysługuje wynagrodzenie za pobór opłaty w 
wysokości 30% od zainkasowanej kwoty.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 66/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007r. 
w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru .



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 7. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009. 
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