Uchwała Nr 13/V/06
Rady Miasta Józefowa
z dnia 14 grudnia 2006 r
w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2007.
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 z późn. zm.) , art.15 , art.19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych 1( Dz. U. z 2006r Nr 121 , poz.844 ),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 75 , poz .758)
–Rada Miasta Józefowa uchwala , co następuje :
§1
Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Józefowa na rok 2007
w wysokości :
1) za handel obnośny z ręki
2) za handel obwoźny z samochodu osobowego lub
pojazdu konnego
3) za handel obwoźny z samochodu bagażowego lub przyczepy
4) za handel obwoźny z samochodu ciężarowego
5) za 1m2 powierzchni zajętej do sprzedaży np. choinek, zniczy,
kwiatów, owoców, warzyw i innych artykułów

-

8 zł

-

14 zł
20 zł
24 zł
7 zł

W przypadku , gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej , stosuje się stawkę wyższą.
§ 2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień , w którym dokonywana jest sprzedaż.
§4
Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa .
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§5
Rada Miasta ustala , iż inkasentem do poboru opłaty targowej jest :
- Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Józefowie przy ul. Drogowców 20.
- Strażnicy Straży Miejskiej
§6
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne , w terminie
do 15 każdego miesiąca następnego.
§7
Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10% wpływów z opłaty targowej .
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§9
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia , z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2007 r.
.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej na 2006r.
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006r Nr 121 , poz.844.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych , osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
na targowiskach.
W myśl wyżej wymienionej ustawy targowiskami są wszelkie miejsca , w których
prowadzony jest handel.
Na podstawie art.16 powyżej wskazanej ustawy zwolnione są z opłaty targowej osoby
fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
dokonujące sprzedaży na targowiskach , które są podatnikami podatku od nieruchomości w
związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
Dzienna stawka opłaty targowej w roku 2007 nie może przekroczyć kwoty 618.33 zł ,
która jest określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r
opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 75 pod pozycją 758.
Dzienne stawki opłaty targowej na 2007r ustalono poprzez podwyższenie stawek
obowiązujących w 2006r o 3%..

