UCHWAŁA NR XVII.127.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI.113.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Miejska, uchwala co
następuje:
§1
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Za sprzedaż na targowisku miejskim oraz przy cmentarzach komunalnych:
a) za 1 m2 zajętej powierzchni w wysokości 7,00 zł,
b) z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą w wysokości 33,00 zł"
2. § 4 otrzymuje brzmienie: "Traci moc uchwała nr XXV/224/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada
2012 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru".
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie
Zmiana zapisów dotyczących miejsca sprzedaży poprzez dodanie do § 1 ust. 1 cmentarzy komunalnych
wynika z konieczności umożliwienia mieszkańcom oraz innym osobom odwiedzającym groby możliwość
zakupu głównie kwiatów oraz zniczy z rozstawianych przez sprzedających stoisk. Uznano, że nie uwzględnienie
tych terenów w zmienionej uchwale mogłoby spowodować znaczny wzrost cen wyżej wskazanych artykułów
bądź rezygnację sprzedających ze sprzedaży. Ponadto w § 4 zmienianej uchwały poprawia się błąd pisarski
dotyczący daty uchwały tracącej moc.
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