U C H W A Ł A Nr XVII/157/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 5 grudnia 2007r.

w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy
Gniewino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. Nr z 2001 roku Nr. 142, poz.1591 ze zmianami/ w związku z art.15 i art.19 pkt.1 lit.a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz. U. z 2006r Nr 121 , poz.844
ze zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008 roku / M.P. z 2007r Nr 47, poz.557/

RADA GMINY GNIEWINO
uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się opłatę targową w gminie Gniewino w wysokości 50,00 zł dziennie.
2. Opłata targowa pobierana jest:
a/ w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów- sołtysów
b/ w drodze indywidualnej wpłaty dokonanej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Gniewino w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowo Oddział Gniewino
Nr 92 835000044200774520000010 nie później niŜ w dniu sprzedaŜy, przed jej
rozpoczęciem.

§2

Traci moc Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wielkości
opłat lokalnych obowiązujących w Gminie Gniewino..

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5

1

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Maria Korkosz

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia

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 dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe /Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
,zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiejdotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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