UCHWALA Nr XI172/15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 20 IS r.. poz. ISIS) art. 19 pkt la i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Oz. U. z 2014 r. paz. 849, z 2015 r. paz. 528, paz.699,
paz.774, paz. I045, paz.1283 i paz.I777) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co
nast((puje:
§ 1. l.Wprowadza siy na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oplaty targowq.
2.0krdla siy nastypujqce dzienne stawki oplaty targowej, obowiqzujqce na terenie miasta
Rawa Mazowiecka :
I) przy sprzedazy :
a) artykul6w spozywczych - 2 zl za zajycie 1m2 powierzchni, na kt6rej prowadzony jest
handel,
b) artykul6w pozostalych - 2,50 zl za zajycie 1m2 powierzchni, na kt6rej prowadzony jest
handel,
2) przy sprzedazy z ryki, z kosza - I zl.
3.Terminem platnosci oplaty targowej jest dzien, w kt6rym dokonywanajest sprzedaz.
4.Stawka oplaty targowej ustalona z uwzglydnieniem ust.1 nie moze przekroczyc kwoty
758,47 zl. dziennie.
§ 2. Zarzqdza siy pob6r oplaty targowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w drodze
inkasa i okresla siy inkasent6w oplaty targowej uprawnionych do jej poboru w miejscu sprzedazy:
I) ZUST Kazimierz Stefanski z siedzibq Rawa Mazowiecka ul. Boleslawa Chrobrego 12na targowisku prywatnym "Rawiak" polozonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta;
2) Stowarzyszenie Kupc6w w Rawie Mazowieckiej ul. Mickiewicza 28- na targowisku
miejskim polozonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mickiewicza i pozostalych miejscach
prowadzenia handlu, gdzie istnieje obowiqzek uiszczania oplaty targowej.
§ 3.I.Inkasent odprowadza pobranq w dniu sprzedazy oplaty targowq do kasy Urzydu
Miasta Rawa Mazowiecka lub na rachunek budzetu Miasta Rawa Mazowiecka.
2.Szczeg6lowe obowiqzki inkasent6w opisanych w § 2 ok!"esli umowa 0 inkaso zawarta
pomiydzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka i tymi inkasentami.
§ 4. Ustala siy wynagrodzenie za inkaso w wysokosci 30 % od pobranych oplat.
Ustalona wysokosc wynagrodzenia za inkaso zawiera w sobie wszystkie naleznosci publicznoprawne,
w tym podatek VAT.

§ 5. Traci moc uchwala Nr XXXIV/322/05

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29
listopada 2005 roku w sprawie okreslenia wysokosci dziennych stawek oplaty targowej
(Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 363, poz.3470, z 2006 r. Nr 402, poz.3132
i z 2007 r. Nr 195, poz.1833) i uchwala r XV /141/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
22 stycznia 2008 roku w sprawie poboru oplaty targowej w drodze inkasa oraz okreSlenia
inkasent6w i wysokosci wynagrodzenia za inkaso ( Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa
L6dzkiego r 69. poz.708).

§ 7. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzielmiku Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia
2016 roku.

