
UCHWAŁA NR V/38/15
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/532/14 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącej opłaty 
targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.15, art.19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.849 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Dokonać poniższych zmian w uchwale Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/532/14 z dnia 31 lipca 2014r.:

1) w § 3 ustęp 1 punkt 1) litera e) otrzymuje brzmienie:

„e) przy sprzedaży ze stolika - 3,00 zł,”;

2) w § 3 ustęp 1 punkt 1)dopisuje się literę g) w brzmieniu:

„g) przy sprzedaży w pozostałych formach (np. z wózka ręcznego, kosza, skrzynki, z ręki itp.) - 1,00 zł.”;

3) w § 3 ustęp 1 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Od sprzedaży dokonywanej na terenie Miasta Orzesze poza obszarem Targowiska Miejskiego 
w Orzeszu:”;

4) w § 3 ustęp 1 punkt 2) litera a) otrzymuje brzmienie:

„a) od 1m2 powierzchni zajętego stanowiska (np. ze straganu, łóżka polowego, stolika itp.) - 4,00 zł”;

5) w § 3 ustęp 1 punkt 2) litera d) otrzymuje brzmienie:

„d) przy sprzedaży w pozostałych formach (np. z wózka ręcznego, kosza, skrzynki, z ręki itp.) - 4,00 zł,”;

6) w § 3 ustęp 1 punkt 2) litera e) otrzymuje brzmienie:

„e) przy sprzedaży prowadzonej przez działkowców - 4,00zł.”;

7) w § 3 ustęp 1 wykreśla się w całości punkt 3).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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