
UCHWAŁA NR XV/76/2015
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1515), art. 15 i 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 2014 r., poz. 849, zm: Dz.U. z 2015 r., poz. 528, poz. 774, poz. 669, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) 
oraz art. 28 § 4 i art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015, 
poz. 163 z późn. zm.) – Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową zwaną w dalszej części „opłatą”.

2. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

1) z samochodu osobowego, osobowo-dostawczego, przyczepy, platformy o dopuszczalnej ładowności do 1 tony 
od jednego pojazdu - 80 zł

2) od samochodu o dopuszczalnej ładowności powyżej 1 tony od jednego pojazdu - 100 zł

3) od sprzedaży:

a) ze stołu z zadaszeniem - 15 zł

b) ze stoiska (namiotu) - 14 zł

c) z ziemi, ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 6 zł

d) w innych formach - 6 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty targowej dokonuje „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. w Korszach.

3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 95% od zainkasowanej kwoty.

4. Wpływy z inkasa opłaty targowej podlegają odprowadzeniu na rachunek Urzędu Miejskiego w Korszach 
w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 4. Tracą moc uchwały:

- Nr XXX/196/2012 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

- Nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych 
stawek opłaty targowej.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Wankiewicz
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