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UCHWAŁA NR XII/103/19
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 15 oraz 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) Rada Miejska
w Skwierzynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/373/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat targowych wprowadza się w § 1 następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) od sprzedaży dokonywanej ze stanowiska na terenie targowiska położonego przy ul. Władysława
Jagiełły w Skwierzynie:
a) produktów rolno-spożywczych - stawka opłaty w kwocie 8 zł,
b) produktów innych niż produkty rolno-spożywcze - stawka opłaty w kwocie 23,50 zł”;
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki lub wiaderka produktów rolno-spożywczych i kwiatów poza
targowiskiem położonym przy ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie - stawka opłaty w kwocie 8,00 zł”;
3) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) za handel poza targowiskiem położonym przy ul. Władysława Jagiełły w Skwierzynie, z zastrzeżeniem
pkt 2, stawka opłaty w kwocie 47,00 zł”.
§ 2. Uchyla się uchwałę nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
Zygmunt Kadłubiski

