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KARTA USŁUGI
Nr
IRN.2.1

OPŁATA TARGOWA
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.
613 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie opłaty
targowej na terenie Miasta i Gminy Wielichowo.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Brak
III. OPŁATY:
Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży w miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż na
terenie Miasta i Gminy Wielichowo w następujących kwotach:
- za sprzedaż towarów z wszelkich pojazdów, straganów i ze stołów w wysokości 10,00 zł,
- za sprzedaż z koszyka, wiadra, skrzynki, kartonu i ręki w wysokości 5,00 zł.
IV. CZAS REALIZACJI:
Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje w każdym dniu, w którym podmiot dokonuje
sprzedaży. W tym dniu podatnik powinien uiścić należną opłatę.
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Nr pokoju: 3
Nr telefonu: 0614433922
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem
UMiG w Wielichowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, targowiskami są wszelkie
miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w
budynkach lub w ich częściach.
W przypadku niedokonania zapłaty opłaty targowej zostanie wydana decyzja określająca wysokość
zobowiązania podatkowego – do miesiąca od wszczęcia postępowania podatkowego.
VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:
Brak

Opracował:

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
Inspektor ds.
gospodarki komunalnej i Waldemar Paluch
remontów

Zaopiniował:

Radca Prawny

Tymoteusz Płonka

Zaakceptował:

Sekretarz

Ewa Kasperska

Zatwierdził:

Burmistrz

Adam Łaniecki

UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

PODPIS

