UCHWAŁA NR LVI/81/2014
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 maja 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 i z 2014 r.,
poz. 379), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378
i z 2014r., poz. 40) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
(M. P. z 2013 r. poz. 724) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/188/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
4 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r.
poz. 4230 i z 2014 r. poz. 1014), w § 2 ust. 2 liczba porządkowa 6 otrzymuje brzmienie:
6. Sprzedaż hurtowa towaru znajdującego się w/na poniższych
pojazdach lub obok nich w granicach oznaczonego miejsca
handlowego:
a) samochód osobowy

10,00 zł

b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony

20,00 zł

c) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony lub ciągnik z przyczepą

30,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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