
Uchwa a Nr ____/5/____/08

Rady Miejskiej w I owej

z dnia ___________2009 r.

w sprawie ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz
art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó n. zm. 2) uchwala si , co nast puje:

§  1.  Ustala  si  dzienn  stawk  op aty  targowej  w  wysoko ci  15  z otych  we  wszystkich
miejscach, w których jest prowadzony handel na terenie gminy I owa.

§ 2. 1. Op ata targowa jest pobierana codziennie przez inkasenta, z zastrze eniem ust. 2.
2.  Wp at  op aty  targowej  mo na  dokona  w kasie  Urz du Miejskiego  w I owej  w dniu,  w
którym dokonywana jest sprzeda  przez osob  fizyczn , osob  prawn  lub jednostk
organizacyjn  nie maj  osobowo ci prawnej.

§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego i obowi zuje od 1 stycznia 2010 roku. 3

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr
116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.

3 Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr 183/5/XX/08 z dnia 25 listopada
2008 r. w sprawie ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r.
Nr 127, poz. 1892)


