UCHWAŁA NR XIII/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na rok 2012.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 15 i 19 pkt. 1, lit. A i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95 poz. 961/.
Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn od osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
1)Przy sprzedaży z:
a) samochodu osobowego, dostawczego, ciągnika z dwukołówką, wozu konnego 17,00 zł
b) samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą 23,00 zł
c) samochodu ciężarowego z przyczepą, ciągnika z dwoma przyczepami 28,00 zł
2)Przy sprzedaży z:
a) ze straganów, stołów, leżaków, podestów, plandek, ziemi lub innego obiektu za zajmowaną powierzchnię
- do 2 m2 włącznie 23,00 zł
- powyżej 2 m2 do 5 m2 włącznie 34,00 zł
- powyżej 5 m2 55,00 zł
b) obnośnej z kosza, skrzynki, wiadra itp. od osoby 5,00 zł
§ 2. 1)Zarządza się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2)Inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.
3)Wysokość wynagrodzenia za inkaso dla inkasenta określa się w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty opłaty
targowej.
4)Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży. Inkasent wydaje dowód zapłaty opłaty targowej.
5)Inkasenci zobowiązani są do dokonania wpłat pobranych opłat targowych w kasie Urzędu Gminy i Miasta
w Stawiszynie lub na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie w dniu następnym po jej
pobraniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
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Uzasadnienie
Do uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr XIII/68/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wysokości
stawek opłaty targowej na rok 2012.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz.613/ Rada Miejska w Stawiszynie określa wysokość stawek opłaty targowej.
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