w sprawie ustal€niadzienlych stawekoplaty targowej oraz zasadjej poboru.
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawyz dnia 8 marca1990r o samorzqdzie
gminnym(tekst
jedn.w Dz.U.22001r.Nr 142poz.1591ze zm.) orazart.19 pkt I lit.,,a"ipkt2 ustawyz dnia12
stycznia1991r. o podatkachi oplatachlokalnych( tekstjedn. w Dz. U. z 2006r. Nr 121.poz. g44ze
zm. ) przy uwzglpdnieniug6mychgranicstawekkwoto\aychpodatk6wi oplat lokalnychw 2010 r.
ogloszonychw Obwieszczeniu
Ministra Finans6wz dnia 3 sierpnia2009 r. w sprawieg6rnychstawek
kwotowychpodatk6wi oplatlokalnychw 2010r. (M.P. z 2009r. Nr 52,poz.742)Rada Miejska, uchwalaco nastgpuje:
$ l.
Ustalasig dzienn4stawkgoplatytdrgowejna tereniemiastai gminy:
1. Za sprzed,aL
na targowiskumiejskim:
ll za I m2 zajgtejpowierzchni
vr wysoko5ci
6,20zl,
2/ z samochodu,
przyczepysamochodowej,
ciqgnikaz przyczepqitp. w wysokoSci30,00zl,
2. Za sprzeda2na
pozostalymtereniemiastai gininy:
ll za I m2 zajgtejpowierzchniw r.rysokosCi
10,00zl,
przyczepysamochodowej,
2/ z samochodu,
ci4gnikaz przyczepqitp. w wysokoSci60,00zt,
3. Stawkaoplatytargowejnie moZeprzekroczyd
681,54zl dziennie.
62.
Zwalnia sigz oplatytargowejpawilonyw Hali Targowej,objgteumowamidzieriawy.
9r,
1 . Oplatatargowapobieranabgdziew drodzeink*saprzezPrzedsigbiorstwo
Wodoci4g6wi
KanalizacjiSpdlkaz o.o.w Szrumie..
Z tltulu poboruoplag targowejinkasentotrzym).wacbpdzieprowizjgw wysoko6ci12%
zainkasowanejkwoty.
3 . Zasady.vuyplatyprowizji zostan4okre6lonew umowiezawartejz przedsigbiorstwem
Wodoci4g6wi KanalizacjiSp6lkaz o.o.w Sztumie.
$4.
Traci moc uchwalaXXIX/207/08 Rady Miejskiej w sztumiez dnia 30 paLdziemika20og roku w
sprawieustaleniadziennychstawekoplatytargowejorazzasadjej poboru.

$s.
Wykonanie
uchwalypowierrusigBurrnistrzowi
Miastai CminvSztum.
$6.
Uchwala wchodzi w Lycie po upfrvie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dawa Pomorskiegoi wchodzi w \cie dnia 1 stycmia 2010 r.

BIURORADYMIEJSKIEI

W SZTUMIE
Za zgodrio l z oryginatem
sztum,dnia*--*-l-7-'!!'L"i-l'i9.-

Uzasadnienie:

Ustawa o podatkach i oplatach lokalnych nadala radom gmin uprawnienia do okreSlania
wl soko(cistawekoplaty targo\ ej.
Po przeprowadzeniuanalizy inkasa tej opla4' proponuje sig podniesieniedotychczasowej stawki o
0,20 zl za 1 m'zajgtej powierzchni oraz nowej obowi4zujqcej poza targowiskiem. proponuje sig
r6wnie2 wprowadzenie opiat za prowadzenie handlu z samochodu, platformy, pnyczcpy
samochodowej, ci4gnika z przyczepq itp. Propozycja ta wynika z faktu, 2e coraz wigcej
przedsigbiorc6w dokonuje sprzedaiy z samochod6w na terenie targowiska i innych miejscach
(parkingi, pobocza dr6g, zielerice) bezpoSrednioz pojazdu. Wprowadzenie nowych wy2szych oplat
ma r6wnie2 spowodowa6, 2e przedsigbiorcy bqd4 prowadzit, sprzedaL w miejscu do tego
wyznaczonym,tj. targowisku.
Bior4c powyZszepod uwagEwnoszgo podjgcie uchwaly w proponowanymbrzmieniu.

rJUtiIilI.qTRZ
\lIIA$1A i GMINY
Szt.um

Sztum,16 listopada2009roku

BR.0050/60/09

Dziennik Urzpdowy
Wojew6dztwaPomorskiego
uI. Okopowa 21127
80-810Gdafsk

Dotyczy: publikacji uchwaly w spra'tie ustalenia g6rnych stawek oplat brutto za
uslugi komunalne o charakterze u2ytecznoici publicznej

Zwracarnsip z proSbqopilne skierowaniedo publikacji Uchwaly Nr
XI-lll3l8/09 Rady Miejskiej w Sztumiew sprawiew sprawieustaleniag6mych
stawekoplat brutto za uslugi komunalneo charakterzeu4rtecznoScipubliczrej.
Opublikowanieww. uchwaty i wprowadzeniestawekoplat od 01 stycznia
2010 roku pozwoli na zachowanieprzezkomunalnqfirmg odpowiedniego
poziomt prrychod6w oraz ptynnoScifinansowej.Kazdeop6znieniepogorszJ
wynik ekonomicznysp6lki, co negatywniewptynie nabielqcqdzialalnoS6oraz
j akoS6ustugpublicznych.
Zwyrazanti

Gnriny

