UCHWAŁA NR X/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 oraz z 2019 r. poz. 534 i 2244) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty
targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 5127) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Sieradza
w następującej wysokości:
1) przy dokonywaniu sprzedaży na terenie targowisk: „Mój Rynek”, Targowa oraz na obszarze strefy
określonej w załączniku do niniejszej uchwały:
a) z wozu konnego, samochodu, ciągnika, platformy, przyczepy, naczepy - od wozu konnego,
samochodu, ciągnika, platformy, przyczepy, naczepy - 15,00 zł,
b) od pozostałych - 2,50 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni;
2) przy dokonywaniu sprzedaży nie wymienionej w pkt 1 - 20,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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Załącznik do uchwały Nr X/68/2019
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2019 r.
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