
 

 

UCHWAŁA NR XII/153/15 

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 28 października 2015 roku 

w sprawie wprowadzenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie 

przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako 

miejsca handlowe na obszarze miasta i gminy Skawina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 

1045), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., 613) 

i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2014r.  poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774) Rada Miejska w Skawinie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się od 1 stycznia 2016 roku stawki dzienne opłaty targowej pobieranej na placach 

targowych w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy  Radziszowskiej oraz innych miejscach 

wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze miasta i gminy Skawina w wysokości określonej 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIV/288/12 Rady Miejskiej 

w Skawinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na 

placu targowym w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach 

wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze miasta i gminy Skawina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2016 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Grabiec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 6895



Załącznik  

do Uchwały Nr XII/153/15 

Rady Miejskiej w Skawinie 

z dnia 28 października 2015 roku 

 

 

 Dzienne stawki opłaty targowej 

 

 
 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Grabiec 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6895


		2015-11-25T14:42:27+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




