UCHWAŁA NR XIV.79.2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Złotów, określenia zasad ustalania
i poboru opłaty targowej, terminów jej płatności i wysokości stawek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami z 2015 r.: poz. 528, poz.
574, poz. 1045 i poz. 1283) i w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Miejska w Złotowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Miasto Złotów wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Złotów:
1) za zajęcie miejsca oznaczonego o powierzchni 9 m2 na placu targowym w związku z prowadzeniem sprzedaży:
28,00 zł;
2) za zajęcie miejsca oznaczonego o powierzchni 3 m2 na placu targowym w związku z prowadzeniem sprzedaży:
22,00 zł;
3) za zajęcie miejsca na placu targowym w związku z prowadzeniem sprzedaży obnośnej z koszyka lub z ręki:
6,00 zł;
4) za prowadzenie sprzedaży w innych miejscach na placu targowym niż oznaczone:
a) do 3 m2 zajętej powierzchni: 17,00 zł;
b) powyżej 3 m2 zajętej powierzchni: 23,00 zł;
5) za prowadzenie sprzedaży na targowiskach poza wyznaczonym placem targowym - do 9 m2 zajętej
powierzchni: 100,00 zł, a w przypadku prowadzenia sprzedaży na powierzchni przekraczającej powierzchnię
9 m2 - 100,00 zł za każde rozpoczęte 9 m2 zajętej powierzchni, nie więcej jednak niż 700,00 zł.
§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż obnośną z koszyka lub z ręki płodów rolno-spożywczych i runa
leśnego na miejscu oznaczonym na placu targowym.
§ 4. Inkasentem określa się Urząd Miejski. Inkaso dokonywane jest codziennie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 6. Traci moc uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 315 poz.
5076).
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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