
UCHWAŁA NR XXXII/242 /2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku 
w sprawie  wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie  
wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

.§2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) od sprzedaży z ręki, z kosza, z wiadra, z wózka ręcznego – 3,00 zł

2) od sprzedaży ze straganu blaszanego – 20,00 zł

3) od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony – 10,00 zł

4) od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 12,00 zł

5) od sprzedaży z ciągnika, wozu konnego – 4,00 zł

6) od sprzedaży ze stoiska bazarowego, namiotu za 1mb długości, przy maksymalnej szerokości 3 mb – 
4,00 zł

a) za każde rozpoczęte 0,5 mb długości stoiska bazarowego, namiotu - 2,00 zł

b) za każde rozpoczęte 0,5 mb szerokości powyżej 3 mb stoiska bazarowego, namiotu - 2,00 zł

c) za stoisko bazarowe, namiot o długości do 1mb - 4,00 zł.

 

.§4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Inkasentami opłaty targowej określa Panią Jadwigę Otrębę i Pana Roberta Śledzia.

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi Ożarowa.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

  

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

Zmiana § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 r. w

sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia

inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso wynika ze zmiany wysokości dziennej stawki opłaty

targowej. Ponadto ze względu na różne sytuacje losowe wyznaczono także drugiego inkasenta opłaty

targowej.
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