
UCHWAtr A Nr XXXVII l2l9 /05
RADY MIASTA CZERIIIEJEWA

z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie: okreslenia wysokoSci oplaty targowej na2006 rok i sposobu jej poboru

Na podstawie art. l8 ust .2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym / tekst

jednolity Dz.tJ. i.Jr 142 poz. l59l 22001roku, Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558' Dz. U. Nr I 13, poz'

b1q,Oi.  U. Nr 214, por.  t tOO 22002 r,Dz.IJ.  Nr 80, poz.717 22003 r,Dz. lJ '  Nr 162, poz. 1568,Dz'U. Nr 153,

por. tzlt z 2002 ,., ot. u. Nr 102, poz. 1055 z ZOO4 r., Dz. U. Nr I 16, poz- 1203 z 2004 r., Dz' U' Nr 172,

poz)a4l 22005 r.l oraz art. lg ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych / jednolity

ieks tDz.U 'Nr9  poz '8422002r ,D2 ' l J 'Nr200 'poz '1683 22002r ,Dz ' l J 'Nr  l l0 '  poz '103922003 r  Dz 'U 'Nr

203,poz.l961 ziOOZ r.,Dz.lJ.Nr 200, poz.l953 22003 r., M.P Nr 57,po2.804 22003 r',Dz'U' Nr 96, poz' 874 z

2001 r. ,Dz.rJ.Nr lg8, poz. 1840 2200j r . ,Dz. lJ.Nr 92, poz. 880 22004 r. ,Dz.rJ.  Nr 92, poz. 884 22004 r. 'Dz.

U. Nr 96, poz.959 zZnb4 r.,Dz. U. Nr 123, poz. 1291 22004 r., M.P. Nr 43, poz.753 22004 r', M.P. Nr 46. poz'
j9a 2200a r. ,Dz.tJ.Nr 130, poz. 1087 z2nOS r. ,Dz. lJ.  Nr 164, poz.1365 22005 r. ,Dz.U. Nr 169, poz. l4l9 z

2005 r.,Dz.rJ.Nr 167, poz. tise 22005 r. / Rada Miasta czemiejewa uchwala, co nastgpuje:

$ 1

OkreSla sig dzienne stawki oplaty targowej od sptzedairy :

1) od sprzeda|y artyhil6w rolno - spozywczych - 5,00 zl od stanowiska

2) od sprzedaby aftykul6w przemyslowych - 15,00 zl od stanowiska

$ 2

l. Zarzqdza siE pob6r oplaty targowej w drodze inkasa'

2. Na inkasenta oplaty iargowej wyznaczasiePana AdamaWalczakaoraz w zastQpstwie Pani4

Danute Nowak
3. Wynagrodzenie zapov,rylsze czynnoSci inkasent otrzymuje w wysokoSci 10,00 % pobranych

oplat.
$ 3

Oplatg targow4pobiera siE od os6b frzycznych. os6b pravmych oraz jednostek organizacyjnych

ni! mai acych osobowoSci prawnej, dokonuj 4cych sprzed uZy na targowiskach'

s 4

Oplatatargowa jest pobierana od sprzeduiry artykul6w rolno - spo?ywczych i przemyslowych na

taigowiskachw-szcieg6lnoSci ' ,. itol6*, stoisk, przyczep,pojazd6w samochodolvych.

Y



$ s

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Czemiejewa.

$ 6

Traci moc Uchwala )cI(lvllz6l2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28'XII.2004 r. w

sprawie okre5lenia wysokoSci oplaty targowej na2005 rok i sposobu jej poboru oraz Uchwala Nr

W.lIVl6/2005 RudV Miejskiej w Czerniejewie z 08 marca 2005 t. w sprawie wprowadzenia

ztnian do uchwaly XXI\1112612004 Rady Miejskiej w Czemiejewie z dnia 28.XII.2004 r. w

sprawie okreslenia wysokoSci oplaty targowej na2005 rok i sposobu jej poboru .

s 7

Uchwala wchodzi w irycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym

Wojew6dztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2006'

Przewodnicz4cY
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