UCHWAŁA NR XII/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz.849, ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613), Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Książu Wlkp.:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz wysokość stawek opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia
za inkaso;
4) określa terminy płatności opłaty targowej oraz termin płatności dla inkasentów.
§ 2. Na terenie Gminy Książ Wlkp. wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od sprzedaży ze straganu lub w innej
nie wyszczególnionej formie:
1) do 4m² włącznie zajmowanej powierzchni – 6,00 zł
2) powyżej 4m² do 14m² włącznie zajmowanej powierzchni – 20,00 zł
3) powyżej 14m² włącznie zajmowanej powierzchni – 50,00 zł
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:
1) Urząd Miejski w Książu Wlkp.;
2) Centrum Kultury Książ Wlkp. na terenie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach.
3. Ustala się dla inkasenta, o którym mowa w ust.2 pkt 2) wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10%
pobranej opłaty targowej.
§ 5. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
2. Terminem płatności dla inkasenta jest najpóźniej drugi dzień tygodnia następującego po tygodniu,
w którym opłata targowa została pobrana.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października 2015 r.
Zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw¹) (Dz.U. 2015r. poz. 1045) zmieniona została treść art. 15
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w ten sposób, że Rada Gminy może a nie tak, jak w
poprzednim stanie prawnym ma obowiązek, wprowadzić opłatę targową. Rada Miejska w Książu
Wlkp. mając na uwadze, że opłata targowa zwiększa dochody Gminy postanowiła wprowadzić tę
opłatę.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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