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UCHWAŁA NR XX/142/2012
RADY GMINY BEJSCE
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku w Bejscach.
§ 2. Stawka opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży na targowisku wynosi 8,00 zł.
§ 3. Opłatę targową inkasują Pan Mirosław Sowa i Pani Agnieszka Bochenek. Wymienieni pracownicy są
zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Bejscach i otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.
§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1) uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości,
2) uchwała Nr XV/106/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwalę
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3) uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2013 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 3525

Przewodniczący Rady Gminy
Bejsce
Stanisław Marzec

