Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

— 20635 —

Poz. 4553

4553
UCHWA£A Nr 188 RADY MIASTA KONINA
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty 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 samorz¹dzie
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 op³atach 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 uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹:
1. Za sprzeda¿ na targowiskach - w wysokoci 2,60 z³ od
1 m2 powierzchni zajêtej pod towar wystawiony do sprzeda¿y, jednak¿e nie wy¿sz¹ ni¿ 631,94 z³ dziennie z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Od rodków transportowych wystawionych do sprzeda¿y
w wysokoci:
-

35 z³ od samochodów ciê¿arowych,

-

30 z³ od samochodów ciê¿arowo - osobowych,

-

25 z³ od samochodów osobowych,

-

10 z³ od motorowerów i motocykli.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobieranie op³aty targowej w drodze
inkasa.
2. Inkasentami ustala siê:
1) Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. Targowisko przy ul. 11 Listopada
i Chopina,
2) Gminn¹ Spó³dzielniê SCh w Koninie Targowisko przy
ul. Wodnej,
3) Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Koninie Targowisko
przy stadionie miejskim,
4) Urz¹d Miejski w Koninie w pozosta³ych przypadkach.
3. Wynagrodzenie dla inkasentów okrelonych w §2 ust.
2 pkt 1, 2 ustala siê w wysokoci 1% pobranej op³aty targowej.
4. Termin p³atnoci dla inkasentów ustala siê na dzieñ
nastêpuj¹cy po ostatnim dniu dekady ka¿dego miesi¹ca.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Konina.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Wies³aw Steinke

