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Poz. 7958
UCHWAŁA Nr XXVIII/262/12
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z 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 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz pkt. 4) lit. a)
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP z 14.08.2012 r. poz. 587), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się następującą wysokość dziennych stawek opłaty targowej przy sprzedaży:
a) z ręki lub koszyka - 5,00 zł.
b) z pojazdu - 20,00 zł
2. W przypadku prowadzenia sprzedaży w inny niż określony w ust. 1 sposób, ustala się następującą
wysokość dziennych stawek opłaty targowej za 1 metr bieżący placu mierzonego wzdłuż krawędzi alei
targowej:
a) przy sprzedaży warzyw, owoców i świeżych kwiatów - 4,00 zł
b) przy sprzedaży pozostałych artykułów - 6,00 zł
c) w przypadku jednoczesnej sprzedaży na jednym stoisku artykułów określonych w pkt 1) lit. a) i b) - 6,00 zł
3. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł.
§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Opłatę wnosi się na żądanie inkasenta.
3. Jako inkasenta opłaty targowej ustanawia się Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim.
4. Za pobór opłaty targowej w drodze inkasa inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30%
kwoty zainkasowanej opłaty.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2013 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Dariusz Galant
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Uzasadnienie
Zgodnie z 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 zm.) w związku z 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 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) opłaty targowe ustala Rada
Miejska. Stawki zaproponowane w przedstawionym projekcie uchwały są analogiczne do obowiązujących
w 2012 roku.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat
lokalnych w 2013 roku, koniecznym jest wprowadzenie maksymalnej dziennej stawki opłaty targowej
w kwocie 757,79 zł.

