DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 2258

Data: 2015-12-03 09:25:29

UCHWAŁA NR XXI/153/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej, zasad jej pobierania oraz wyznaczenia inkasenta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Kożuchów.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu osobowego lub z przyczepy samochodu osobowego (od samochodu osobowego lub przyczepy) – 5,00zł;
2) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu ciężarowego lub przyczepy ciężarowej (od samochodu ciężarowego lub przyczepy) – 15,00zł;
3) przy sprzedaży małych ilości warzyw, owoców, runa leśnego, nabiału, miodu na zajętej powierzchni do
2m2 – 2,00zł;
4) przy sprzedaży na wydzielonym (oznakowanym) stoisku w hali targowej lub placu handlowym (od stoiska) – 12,00zł;
5) przy sprzedaży na wydzielonym (oznakowanym) stoisku na stołach (od stoiska) – 9,00zł;
6) przy sprzedaży na nie wydzielonych stoiskach targowiska miejskiego w Kożuchowie oraz innych miejscach Gminy Kożuchów za każdy 1m2 powierzchni ogólnej zajętej przez sprzedającego – 2,00zł.
§ 3. Opłaty targowe pobierane są imiennie i płatne każdorazowo w dniu dokonywania sprzedaży.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 5. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Jana Adamka zamieszkałego 67-120 Kożuchów.
§ 6. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 20% pobranych kwot opłaty targowej
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 8. Traci moc uchwała nr XXXII/218/2008 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie ustalania wysokości, zasad pobierania opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 2008r., Nr 128, poz.1941, z 2013r., poz. 1598 i poz. 1887).

1)

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r., poz. 528 i poz. 774.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

