OBWIESZCZENIE NR XXVI/216/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty
targowej w drodze inkasa.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami )
1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXV/308/05 Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad
poboru opłaty targowej w drodze inkasa. ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 14 grudnia 2005r.
Nr 254 poz.4263 ), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1/ uchwałą Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie stawki
opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa. (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego z 11.12.2006 r. Nr 264 poz.3996)
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Suliński
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr XXVI/216/12
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/308/05
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 21 listopada 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 11. . Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Stronie Śląskie w wysokości
25 zł, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Stronie Śląskie w wysokości
5 zł, za sprzedaż wyrobów gastronomicznych z samochodu lub przyczepy, wyposażonych w urządzenia
przeznaczone do ich wytworzenia, bądź przetworzenia. Warunkiem zastosowania dziennej stawki opłaty targowej
określonej w § 1 pkt 2 jest sprzedaż wyrobów gastronomicznych w miejscu ich wytworzenia, bądź przetworzenia.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Pobór opłaty targowej powierza się dzierżawcy targowiska.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 70%
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy Stronie Śląskie każdego dnia, po
pobraniu opłaty targowej (pobrana opłata targowa za sobotę będzie wpłacana w najbliższy poniedziałek).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
1) § 1 zmieniony przez § 1 uchwały Nr II/10/06 rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2006 r.
(Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z 11.12. 2006 r. Nr 264 poz. 3996) zmieniającej niniejszą uchwałę
z dniem 1 stycznia 2007 r.
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