UCHWAŁA NR 94/XVI/16
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 16, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 84/XIV/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności ( Dz. U. Województwa Podlaskiego poz. 988) wprowadza się
następujące zmiany :
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Ciechanowiec”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o stanowisku handlowym należy przez to rozumieć:
1) stragan bez zadaszenia,
2) stragan z zadaszeniem,
3) namiot,
4) inna konstrukcja z której lub przy wykorzystaniu której prowadzona jest sprzedaż,
5) zespół obiektów, o których mowa w § 2 pkt 1-4”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł.
2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą”;
4) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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