U C H W A Ł A Nr 88/XVII/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad
poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.15, art 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz 849 ze
zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta
Gostynina § 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„- od sprzedaży ze stoiska o długości, liczonej wzdłuż najdłuższej strony stoiska spośród
stron stycznych do wyznaczonego ciągu handlowego, do 1 metra bieżącego – 2,00 zł i za
każdy kolejny rozpoczęty metr bieżący stoiska – 2,00 zł”
§2
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Markus

Uzasadnienie
W oparciu o art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w dniu 29 czerwca 2015 r. Rada Miejska w
Gostyninie określiła wysokość stawek opłaty targowej, zasady poboru oraz terminy płatności.
Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez
prowadzącego targowisko. Zmiana uchwały następuje w związku z propozycją poboru opłaty
targowej wg stawki liczonej za metr bieżący.

