UCHWAŁA  Nr  188

RADY  MIASTA  KONINA

z  dnia  21  l i s t o p a d a  2007 roku 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.
Ustala się dzienną opłatę targową:
1.	Za sprzedaż na targowiskach - w wysokości 2,60 zł od 1 m2 powierzchni zajętej pod towar wystawiony do sprzedaży, jednakże nie wyższą niż 631,94 zł dziennie z zastrzeżeniem ust. 2.
2.	Od środków transportowych wystawionych do sprzedaży w wysokości:
                     35,- zł od samochodów ciężarowych,
                     30,- zł od samochodów ciężarowo- osobowych,
                     25,- zł od samochodów osobowych,
                     10,- zł od motorowerów i motocykli.

§ 2.

Zarządza się pobieranie opłaty targowej w drodze inkasa.
	Inkasentami ustala się:
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. Targowisko przy ul. 11 Listopada i Chopina
Gminną Spółdzielnię „SCh” w Koninie 
      Targowisko przy ul Wodnej
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie 

      Targowisko przy stadionie miejskim
	Urząd Miejski w Koninie w pozostałych przypadkach
	Wynagrodzenie dla inkasentów określonych w § 2 ust.2 pkt 1,2 ustala się w wysokości 1 % pobranej opłaty targowej.

Termin płatności dla inkasentów ustala się na dzień następujący po ostatnim dniu dekady każdego miesiąca.
  
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.
                                                                                                           Przewodniczący
Rady Miasta  Konina

Wiesław Steinke

