
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/250/12 

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej z późniejszymi zmianami  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia  12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.),   na 

wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 12, poz. 322 oraz   Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego Nr 109, poz. 2374 ) wprowadza się następujące zmiany:  

1. Przepis pkt 1 w § 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1) opłata dzienna za sprzedaż różnego rodzaju towarów ze stanowiska za każdy 1 m² - 2,50 zł.”. 

2. Przepis § 3 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1) opłata dzienna za sprzedaż ze stanowiska za każdy 1 m² - 2,50 zł.  

2) opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t - 10,00 zł.  

3) opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności pow. 1,5 t - 15,00 zł.”. 

3. Przepis § 4 otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku, gdy handlujący oprócz samochodu i przyczepy zajmuje dodatkową powierzchnię - opłatę 

targową pobiera się od tej powierzchni na zasadach określonych w § 2 lub § 3.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

dr inż. Marek Profaska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 sierpnia 2012 r.

Poz. 3406
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