UCHWAŁA Nr        /2009
RADY MIEJSKIEJ W  LIPNIE
z dnia           2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności  opłaty targowej
                   na 2010 rok 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56,poz. 458) i pkt 4  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków  i opłat  lokalnych w 2010 r.  (M. P. z  2009 r. Nr 52,  poz.742),uchwala się , co następuje:


   § 1.1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku .

   1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, wozu konnego			             5,00 zł
   2) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 tony		             7,50 zł
   3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, dostawczego powyżej 3,5 tony do 5 ton 10,50 zł        
                                                                                                                                         
   4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 5 ton- autobusu 		           17,00 zł
   5) przy sprzedaży jaj, nabiału i drobiu 						            1,00 zł
   6) przy sprzedaży z wózka  ręcznego oraz  małej ilości kwiatów lub warzyw 	            2,00 zł
   7) przy sprzedaży obwoźnej z ręki (np. złoto)					            6,00 zł
   8) przy sprzedaży z ławy z zadaszeniem - za 1m² zajętej powierzchni                            5,00 zł
   9) przy sprzedaży z torby, koszyka, ręki                                                                           2,00 zł
 10) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt  od 1-9 za 1 m² zajętej powierzchni      2,00 zł    

   2. Dzienna opłata targowa , obliczona na zasadach określonych  w §1 ust.1,  nie może przekroczyć kwoty 681,54 zł.     
   3. Opłatę targową pobiera pracownik Urzędu Miejskiego w Lipnie w gotówce.
   4. Opłaty targowe pobierane są codziennie w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.
   5. Na potwierdzenie przyjętych wpłat pracownik urzędu  wydaje pokwitowanie – bilet opłaty targowej wydany przez Urząd Miejski w Lipnie stanowiący druki ścisłego zarachowania.
   6. Pracownik Urzędu Miejskiego w Lipnie pobraną opłatę targową wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego następnego dnia po dokonaniu sprzedaży.
   7. Pobrane opłaty przekazywane są na rachunek budżetu miasta. 
                      
                        
   §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

