UCHWAŁA Nr XII/88/20ll
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 listopada2011 r.
W sprawie : dziennych stawek opłaty targowej, terminów platności oraz zasad jej
poboru na 2012 rok.
Na podstarvieań.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie
gminnym.(tekstjednolity:Dz.IJ. z fOOlr. Nr 142, poz. 1591, zezm.)i art.
15 ust.l i ań.19 pkt l lit.a ipkt2 ustawyzdnia|2 styczniai99l i. o podatkachiopłatach
lokalnych (tekstjednolity:Dz.tJ. z ZOl0 r. Nr 95,poz.6l3,zezm.)
Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:
$ l.
opłatę targowąpobiera się w miejscach w których prowadzony jest handel w szczegolności
z
ręki, koszów' stoiska, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodo\\rycha |.akŻe
sprzedaŻy zwierząt, środków transportowyc h i częŚc i transportowych'

s2.
Stawka dzienna opłatytargowej wynosi - 25,00z|'

$3.
Zarządza się pobor opłatytargowej w formie inkasa.
2 . Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasęnta
(tzr,v.bilety opłaty targowej)' Bilety opłaty targowej będą wydane iŃasentom Za
pokwitowaniemprzezIJruąd Gminy w Starym Targu .
I
l.

$4.
Inkasentami poboru opłaty targowej na terenie Gminy
poszczególnychsołectw'

Stary Targ będą sołtysi

s 5.
Inkasentwinien rozltczyć,się z pobranychkwot nie pózniej niż w terminie 3 dni robo czych
od dnia pobraniadanej opłatytargowej.

56.
Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysoko ści 20% zainkasowanej
kwoty opłatytargowej, ktore wypłacanebędzie iŃasentom kaŻd'orazowodo ich rąk lub
na
wskazane przez nich konto bankowe, przy czym wypłata w/w wynagrodzenia nie
moze
następovvac
pózniej niz do dnia 10-gokazdegomiesiąca,następującego
po miesiącu,za który
przypadawynagrodzenie.

$7.
Wykonarrie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Stary Targ .
$8.
Traci tnoc uchwałaNr XLIV/4|412010 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 4 listopada
oruz zasad jej
2010r. w sprawie dziennych stawek opłatytargowej,terminów płatności
poboru na20l I rok.

$e.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie l4 dni od dnia ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym
WojewodztwaPomorskiegoi obowiązujeod dnia 1 styczniaf0l2r.

i'' :

0

Przewodni
r$v

dady Gminy

r,ryrl,,lIvilLpi*
j\

I

