
UCHWAŁA NR XXVI/156/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 12 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ), art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/50/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4186 ) 
zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
" § 1. 1.  Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Lubanie.

2. Określa  się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1) przy sprzedaży z samochodu, straganu, stołu - 10,00 zł;

2) przy sprzedaży z wózka ręcznego, małej przyczepki samochodowej, roweru, ręki i kosza lub                           
skrzynki - 4,00 zł..„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić opłatę targową oraz określa zasady

ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki. Rada Gminy Lubanie dnia 26 listopada 2015 r.

podjęła uchwałę Nr XI/50/15 którą wprowadziła opłatę targową oraz określiła jej wysokość i zasady

poboru.Niniejsza uchwała dokonuje jedynie zmiany wysokości dziennej stawki opłaty targowej, która

uzależniona została od sposobu prowadzonej sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
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