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UCHWAŁA NR XXXIX/333/2014
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru i określenia wysokości za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r.
poz. 40), Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży ze stołów handlowych z zadaszeniem - 8 zł za 1 stragan;
2) przy sprzedaży ze stanowisk niezadaszonych – 0,70 zł za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni handlowej;
3) przy sprzedaży z samochodów – 0,70 zł za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni handlowej.
2. Pobrana od handlujących opłata nie może przekroczyć górnej wysokości opłaty targowej ustawowej.
3. Termin płatności opłaty targowej ustala się na dzień dokonywania sprzedaży.
§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowania imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych, pikników, festynów i innych imprez plenerowych organizowanych
na terenie Gminy Paczków.
§ 3.1. Zarządza się pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierza się Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o.o. w Paczkowie.
3. Zobowiązuje się Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie do wpłaty pobranej opłaty targowej do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie i jej rozliczeń w terminach tygodniowych.
4. Za pobór opłaty targowej Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40% zainkasowanych kwot.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie nr XLVIII/344/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie nr IX/
57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Zdzisław Kazimierz Michael

