Uchwała nr X/93/11
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej na terenie miasta Kościana na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 i art. 19 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 12
stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami ),
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Kościana:
1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz termin płatności
dla inkasentów.
§ 2.

Uchwała dotyczy wszelkich miejsc na terenie miasta Kościana, w których prowadzona jest

sprzedaż.
Dzienna stawka opłaty targowej, przy wszelkiej sprzedaży, za każdy m2 zajmowanej

§ 3.

powierzchni wynosi 2,20 zł.
§ 4.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł.

§ 5.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i
Dróg w Kościanie.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa ust. 1 z tytułu pobranej opłaty
targowej w wysokości 6 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
§ 7. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją na rachunek Urzędu Miejskiego dwa razy w
tygodniu: w każdy poniedziałek oraz czwartek.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIII/441/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010
roku w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej na terenie miasta Kościana na 2011 rok.
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 roku.

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/93/11
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej
w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana na 2012 r.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych

nieposiadających

osobowości

prawnej,

dokonujących

sprzedaży

na

targowiskach. Targowiskami, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie
miejsca na terenie miasta, w których prowadzona jest sprzedaż.
Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej na rok 2012 wynika z

przeliczenia

maksymalnej stawki z roku 2011 wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011
roku w sprawie

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku w

stosunku do I półrocza 2010 roku, a który wyniósł 104,2%..
W projekcie uchwały zaproponowano stawkę opłaty targowej, przy wszelkiej sprzedaży na
terenie miasta Kościana, w wysokości 2,20 zł za 1m2 zajmowanej powierzchni, nie więcej
jednak niż 728,64 zł dziennie.
Wobec powyższego wnosi się o przyjęcie uchwały.

