
UCHWAŁA NR  XV/ 76  / 2015
     RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

           Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015  ROKU                   

w sprawie: opłaty targowej.

        Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz na podstawie art. 15 ust.1
i  art.  19   pkt  1.  lit.  a  i  pkt.  2  ustawy z  dnia  12 stycznia  1991 roku  o  podatkach  
i  opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z  2014  roku,  poz.  849  z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą na terenie gminy Borek Wlkp.:
1) wprowadza się opłatę targową,
2) określa wysokość opłaty targowej,
3) określa zasady poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza  pobór  opłaty  targowej  w  drodze  inkasa,  określa  inkasenta,  termin
płatności dla inkasenta  oraz   wynagrodzenie za inkaso.
 
§  2.  Uchwała  dotyczy  wszelkich  miejsc  na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.,w  których
prowadzony jest handel.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej:
1) przy wszelkiej sprzedaży towarów, od jednego stanowiska,             25, 00 zł
2) przy sprzedaży towarów w handlu obwoźnym,                5,00 zł
3) przy sprzedaży wszelkich towarów w dni odpustowe za 1mb. stanowiska,       10,00 zł
4) przy stanowisku z dmuchanymi placami zabaw.                                               150,00 zł
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Poboru opłaty targowej dokonuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą 
w Karolewie.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 80 % od pobranych kwot
opłaty targowej.
4.Opłatę za handel obwoźny należy dokonać osobiście na rachunek bankowy Urzędu.

§ 5.  Inkasent  zobowiązany jest  wpłacić pobraną opłatę  targową na rachunek Urzędu
Miejskiego w terminie 7 dni od zainkasowania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VI/23/2015 Rady
Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia  12  lutego  2015  roku  w  sprawie  ustalenia  dziennych
stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

§ 8.  Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego,  nie  wcześniej  jednak  niż  z  dniem  
1 stycznia 2016 r. 

Opracowała: Edyta Dopierała


