UCHWAŁA NR XXIX/229/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz
terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r.
Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie
gminy Łabiszyn w następującej wysokości:
1. przy sprzedaży z:
a/ z ręki, kosza
- 4,90 zł
b/ ze stoiska , pojazdu, przyczepy i innych
- 14,50 zł
c/ dla dzierżawców gruntów położonych na terenie targowiska,
którzy nie są podatnikami podatku od nieruchomości w związku
z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi nie złączonymi
trwale z tym gruntem
- 1,35 zł
§ 2. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 3. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent w osobie Pana Wacława
Ziółkowskiego, wykonujący obowiązki gospodarza targowiska.
§ 4. Sprzedający dokonują wpłaty opłaty targowej do rąk inkasenta
wystawiającego pokwitowanie odbioru gotówki.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana
jest sprzedaż.
§ 6. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności
przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 7. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją, za okresy
miesięczne, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni na rachunek Urzędu Miejskiego w Łabiszynie w Banku
Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie O/Łabiszyn.
§ 8. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10%,
od wpłat dokonanych na zasadach określonych w § 4, po rozliczeniu
w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie ustalenia wysokości
opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru
oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat targowych, a także może
zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić wysokość
wynagrodzenia za inkaso.
Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy stawki kwotowe podatków i opłat
lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
14lipca 2009 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 28 lipca 2009 r. Nr 47,
poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu
2009 r. wyniósł 3,5 %.

