StarYTaie
RadaGmrny
2i;
ul. Gen. Swrerczewsktego
82-410Stai-vTarc

UCHWALA Nr XXXIV l3l9 12009
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 26 listopada2009

W sprawie : dziennych stawek oplaty targowej, termin6w platnoScioraz
zasad jej poboru na 2010 rok.

Na podstawieart.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawyz dnia 8
marca 1990r. o samorzqdziegminnym.( tekstjednolity :Dz.IJ. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, ze zm.) i art. 15 ust.1i art.19pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawyz dnia
12 stycznia1991r. o podatkachi oplatachlokalnych ( tekstjednolity: Dz.U. z
2006 r. Nr l2l,poz.844 ze zm) RadaGmin y StaryTarguchwala,co nastgpuje:

$ 1
l.Miejscem przeznaczonym do prowadzenia handlu jest kaide miejsce
sprzeda?y,w tym okazjonalnej oraz podczas imprez rekreacyjno - sportowych ,
o ile ich umiejscowienie nie jest sprzeeznez przepisami powszechnie
obowiqzujqcymi.
2.OplatqtargowEpobierasiE w kaldym miejscu,w kt6rych prowadzonyjest
handel w szczegolno6ciz rEkr, kosz6w, stoiska, woz6w konnych, przyczep i
p oj azdow samochodowych a takhe sprzedaty zwier zqt, Srodk6w transportowych
i czg5citransportowych.

$2
Stawka dziennaoplaty targowej wynosi -22100 zl

$3
I.Zarzqdzasip pob6r oplaty targowejw formie inkasa.
2.Dowodemuiszczeniaoplaty targowejjest pokwitowaniewydaneprzez
inkasenta(tzw. bilety oplaty targowej).Bilety oplaty targowejbed4"wydane
inkasentomza pokwitowaniemprzezUrzqdGminy w StarymTargu .

$4
Inkasentamipoboru oplaty targowej na terenieGminy Stary Targ bedq soltysi
p oszaze96lnych solectw.

$s
Inkasentwinien rozliczyc sig z pobranychkwot nie polntej niL w terminie 3
dni roboczychod dnia pobraniadanejoplatytargowej.
$ 6
Ustala sip wynagrodzenie za inkaso oplaty targowej w wysokolci 20o/o
zainkasowanej kwoty oplaty targowej, kt6re wyplacane bqdzie inkasentom
kahdorazowodo ich r4k lub na wskazaneprzez nich konto bankowe,przy czym
wyplata w/w wynagrodzenianie mohenastgpowacpolniej niz do dnia 10-go
ka2degomiesiqca,nastqpujqcegopo miesiqcu, zaktory przypada
wynagrodzenie.

$7
Wykonanieuchwaly powierzasiEWojtowi Gminy Stary Targ.
$ 8
Traci moc uchwala Nr Xx/20212008 Rady Gminy w Starym Targu z dnia30
paldziernika 2008 r. w sprawie dziennychstawek oplaty targowej, termin6w
platnoScioraz sposobujej poboru na 2009 rok.

$e
Uchwala wchodzi w 2ycre po uptywie 14 dni od dnia ogloszeniuw Dzienniku
Urzqdowym WojewodztwaPomorskiegoi obowiqzujeod dnia I stycznia2010r.

PrzewodniczqcyRady GFniny
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