Uchwała Nr XIX/245/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej
poboru.

Na podstawie art.15 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
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), art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60, Nr
85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.708,
Nr 143, poz.1031, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635 i z 2007 r. Nr 120, poz. 818), art.40
ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 153
poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102
poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i z 2006 r. Nr
17, poz.128)Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§1. W uchwale Nr XXI/239/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz
sposobu jej poboru zmienionej uchwałami Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:
Nr XXXII/537/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r., Nr XXXIII/566/2001z dnia 25 stycznia 2001
r., Nr XLI/701/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r., Nr XLVI/778/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.
i Nr L/546/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wpływy z tytułu opłat inkasenci przekazują w całości do budŜetu miasta w terminie
do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłaty pobrane w okresie od dnia
1 grudnia do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego są przekazywane przez
inkasentów w terminie do dnia 20 grudnia, natomiast opłaty pobrane w okresie od dnia
16 grudnia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są przekazywane
w terminie do dnia 7 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.”
2/ § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się wynagrodzenie za pobór (inkaso) opłaty targowej:
1/ dla Zakładu BudŜetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim –
w wysokości 30% kwoty pobranej opłaty targowej;
b/ dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Osiedla Ogrody” w Ostrowcu Świętokrzyskim –
w wysokości 30% kwoty pobranej opłaty targowej plus podatek VAT wg stawki
w wysokości 22%”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Informacja o treści uchwały zostaje podana do wiadomości publicznej
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
oraz w miejscach targowisk miejskich.

§4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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