UCHWAŁA NR XV/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia, zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości
stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
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.1) ) oraz art. 15 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 z późn. zm.2) )
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach usytuowanych na terenie
Gminy Barcin:
1)na targowisku miejskim usytuowanym przy ul. 4 Stycznia w Barcinie na kwotę
3,77 zł za 1 m2 dziennie.
2)na targowisku osiedlowym usytuowanym przy budynku SPZOZ w Barcinie na
kwotę 3,23 zł za 1 m2 dziennie.
3)na targowisku osiedlowym usytuowanym przy ul. Wiertników w Piechcinie na
kwotę 3,23 zł za 1 m2 dziennie.
2. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej określonej w §1 pkt1 ppkt 1-3
uchwały podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 2. Obowiązek uiszczania opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do
wykonywania sprzedaży na targowisku.
§ 3. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa poprzez inkasentów
wyznaczonych przez administratora targowiska, którym jest P.P.U. „Wodbar” Sp.
z o.o. z siedzibą w Barcinie.
2. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza
pobranie opłaty biletem opłaty targowej, będącym drukiem ścisłego
zarachowania.
3. Pobraną przez inkasenta opłatę targowa administrator targowiska
przekazuje w całości do kasy Urzędu Miejskiego w Barcinie lub wpłaca na
właściwe konto bankowe w terminie do dnia 10. każdego miesiąca
kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/301/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20
marca 2009r.w sprawie określenia, zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności
i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin na rok 2009.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy
w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności
i wysokość stawek opłaty targowej, z tym, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. stawka opłaty targowej nie
może przekroczyć 728,64 zł. dziennie. Biorąc pod uwagę wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych w 2011roku podjęcie uchwały jest uzasadnione.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241, z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. 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 oraz Nr 232, poz. 1378.
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