UCHWAŁA NR III/31/2006
Rady Miasta Wisły
z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie: zmiany uchwały nr II/18/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 1 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok
2007, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso oraz zwolnień w opłacie.
Na podstawie art.18 ust .2, pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441;z 2006r. Nr 17, poz. 128),
art.15 i art.19, pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z 20.07.1999). Dane dotyczące
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

- Rada Miasta Wisły
uchwala
co następuje:

§1
Zmienić treść § 12 uchwały Nr II/18/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2007, określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie i nadać mu brzmienie:
„ Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty targowej:
1. Sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych,
2. Muzykowanie i pokazy tańców.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Bujok

