DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara

Poz. 6473

Data: 2018-12-13 12:51:33

UCHWAŁA NR II/15/18
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) i art. 15, 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.2)) oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.3))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim:
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, terminy płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski
w następujących wysokościach:
1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,68 zł za m2 , przy czym dzienna opłata
nie może przekroczyć 778,20 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni –
wielokrotność 1 m2.,
2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 8,50 zł od stanowiska.
§ 3. Nie podlega opłacie targowej czynność polegająca na wystawianiu towarów na zewnątrz lokalu
w celach reklamowych (tzw. wystawka) pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych na
chodniku o szerokości co najmniej 1,5 m.
§ 4. Opłatę targową określaną w § 1 pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6. 1. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta.

1) Zmiany

niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432.
niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018r. poz. 1588, 1669.
3) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018r. poz. 650,, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540,
1544, 1629.
2) Zmiany
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2. Inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego są upoważnieni pracownicy
samorządowi Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, którzy czynności te wykonują bez dodatkowego
wynagrodzenia.
3. Upoważnionymi do poboru inkasa są pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Janowcu
Wielkopolskim w osobach:
a) Jerzy Górski,
b) Andrzej Jankowski,
4. Inkasentami opłaty targowej na terenach wiejskich są sołtysi.
5. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysa, inkasenta opłaty targowej na terenach wiejskich w wysokości 10%
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
6. Inkasent pobierający opłatę targową na terenie miasta odprowadza ją w terminie do 3 dni od dnia
pobrania.
7. Inkasent pobierający opłatę targową na terenach wiejskich odprowadza ją za okresy miesięczne,
w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia
27 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady
Aleksandra Walendowska

