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Rady Gminy w Czerminie
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie oplafy targowej na terenie gminy Czermin

Na podstawie ań.18 ust'2 pkt 8 i ań'40 ust.] usta\ły z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (ednolity tekst| Dz. U' Ż 2001 r. Nr |42 poz' 159I z poźniejszymi
zmianami),art'lgpkt1lit'a,pkt2i3ustawyzdnia12stycznial99]r'opodatkachiopłatach
lokalnych (jednolity tekst iDz' U' z 2010 r'Nr95' poz.613 z póŹniejszymi zmianami)' ań' 4 ust. 1

\\l zw. z a.t' 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r' o ogłaszaniu aktów normarywnych i niektórych
i nych aktów prawnych ( jednolity tekst: Dz' U. z 201l r' Nr 197' poz' 1172 ) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r' w sprawie gómych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 20l3 r'(M'P. z201,2 r poz' 58'7)

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

sr
Ustala się dŻienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych , osób prawnych
omzjednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
w wysokości :

a) 15'00 zł - przy sprzedaży towąrów z samochodów ciężarowych (platformy, ciągnika
lub przyczepy,

b) 10'00 zl - prŻy spEędaŹy towafów z samochodu dostawczego i samochodu
osobowego,

c) 10'00 zł - przy splzedaży towalów ztęki, koszów, stoisk, wozów korurych i inrrych .

s2

opłata targowa płatnajest w dniu dokonywania swzedażry na rachunek ban}owy Urzędu
Gminy.

s3

Zwalnia się od opłaty talgowej splzędaż płodów lolnych wytworzonych we własn)łn
gospodańtwie lolnym'
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Tnci moc uchwała NrX|I/55l201l Rady Gminy w Czerminie z dnia 18 listopada 2011 roku
w sprawie opłaty talgowej na terenie gminy Czermin'
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Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
wojewódŻtwa Podkaryackiego i ma zastoso'wanie do opłat począwszy od rcku

, 'ŻĄC'|podatkowego 2013.
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