
 UCHWAŁA Nr XIII/73/2015 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

z dnia 3 grudnia 2015 r.
                                                                   
                                                         
w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r. 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 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

   § 1. Uchwałą niniejszą na terenie Gminy Pogorzela:
1) wprowadza się opłatę targową,

            2) określa się wysokość opłaty targowej,
3) określa się zasady poboru i terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa,określa się inkasenta,termin płatności  
dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

    § 2. Uchwała dotyczy wszelkich miejsc na terenie Gminy Pogorzela w których prowadzony jest
handel.

    § 3. 1. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej:
                   1) za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska                  25,00 zł;

       2) za sprzedaż z kosza, skrzyni lub wózka                                               13,00 zł;
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,w którym dokonywana jest sprzedaż.
                            

§ 4. 1.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
   2. Na inkasenta opłaty od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt
      wyznacza się Urząd Miejski  w Pogorzeli.
    3. Na inkasentów opłaty w dni wolne od pracy i święta wyznacza się następujące osoby:
       1.  Powidzki Jarosław 
       2.  Polański Marek 
   4. Ustala się dla inkasentów, o których mowa w ust. 3 wysokość wynagrodzenia za inkaso w
    wysokości 10% pobranych opłat.
 § 5. Inkasent   zobowiązany jest wpłacić pobraną opłatę targową na rachunek Urzędu Miejskiego
       w Pogorzeli w terminie 7 dni od zainkasowania.  

      § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
      § 7. Traci moc uchwała Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 24 października 2011r.  
           w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie gminy Pogorzela. 
      § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
          Województwa Wielkopolskiego ,nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Uchwałę przygotował:
Adam Wierzbicki


