
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 92 – 10116 –        Poz. 1856 

 
Poz. 1856 

 
UCHWAŁA NR XVI/105/04 

Rady Gminy Bielice 

z dnia 26 listopada 2004 r. 

 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. 

 
 

Na podstawie art. 19 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, 
poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi- 

zacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w następujących wysoko- 
ściach w zależności od formy sprzedaży oraz powierzchni zajętego placu: 

1) 

2) 
3) 
4) 

sprzedaż 

sprzedaż 
sprzedaż 
sprzedaż 

z samochodu dostawczego 

z samochodu osobowego 
ze stanowiska, płyty, murku, stolika od 1 m2 powierzchni 
z namiotu o powierzchni do 6 m2 

- 10,- zł; 

-  8,- zł; 
-  2,- zł; 
- 10,- zł. 

§ 2. 1. Opłaty targowe w miejscowości Bielice pobiera pracownik Urzędu Gminy w Bielicach wskazany 

przez Wójta Gminy Bielice. W pozostałych miejscowościach położonych na terenie gminy Bielice - inkasenci 
wskazani w uchwale Nr XVI/102/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia inka- 
sentów oraz wysokości za inkaso. 

2. Wynagrodzenie za inkaso pracownika Urzędu gminy objęte jest wynagrodzeniem za pracę. 

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej handel obwoźny artykułami spożywczymi w miejscowościach, w których 
nie funkcjonują stałe punkty sprzedaży handlu detalicznego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/224/01 Rady Gminy Bielice z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia opłaty  

targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 1378). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
Wiesław Seniuk 

 


