Uchwała Nr XXVII /408 / 2009
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/370/2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28
października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej,
określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 15,
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 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XXIII/370/2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wysokość stawek dziennych opłat targowych pobieranych na targowiskach
miejskich przy ul. Kraszewskiego w Dębicy:
Dzienne stawki opłaty targowej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forma sprzedaŜy
z reki, kosza, wiadra
za 1 m2 zajmowanej powierzchni
za samochód osobowy
za samochód dostawczy do 1 t
za samochód dostawczy od 1t-3,5t
za samochód dostawczy powyŜej 3,5t

okres letni 1 III - 31 X

okres zimowy 1 XI - 29 II

1,50 zł.
4,00 zł.
19,00 zł.
22,00 zł.
25,00 zł.
30,00 zł.

1,00 zł
3,00 zł
16,00 zł
20,00 zł
23,00 zł
27,00 zł

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wysokość stawek dziennych opłat targowych pobieranych na placach targowych
prowadzonych przez przedsiębiorców na terenie Miasta Dębica:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forma sprzedaŜy
za 1 m zajmowanej powierzchni boksu
za 1 m2 zajmowanej powierzchni
za samochód osobowy
za samochód dostawczy do 1 t
za samochód dostawczy od 1t-3,5t
za samochód dostawczy powyŜej 3,5t
2

Dzienne stawki opłaty targowej
1,00 zł
4,00 zł
19,00 zł
22,00 zł
25,00 zł
30,00 zł

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Określa się inkasenta uprawnionego do pobierania opłaty targowej:
- Czapla Łukasz
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenie
miasta Dębicy.
2. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Jan Borek

