UCHWAŁA Nr XVII/161/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.
1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
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lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311 i 1649)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Piszu:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie gminy Pisz wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaŜy:
1) z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego – 5,00 zł,
2) z samochodu, przyczepy, naczepy – 30,00 zł,
3) w innej formie niŜ określone w pkt 1-2 – 20,00 zł.
§ 5. W przypadku, gdy dla danej sprzedaŜy właściwa jest więcej niŜ jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyŜszą.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ.
§ 7.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta, którym jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Piszu. Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości
17 % zainkasowanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Piszu w kaŜdy wtorek i kaŜdy piątek tygodnia.
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 8. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXIX/345/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 182, poz. 2366);
2) Uchwała Nr XXIX/346/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów w miejscach, gdzie jest prowadzony
handel poza targowiskiem miejskim (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 182, poz. 2367).
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
Lech Borak

