
UCHWALA Nr XXVV150/08
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 listoPada 2008r'

w sprawie: okreslenia wysokoSci oplaty targowej na2009 rok i sposobu jej poboru

Na podstawie art.19 pkt la ustawy zdnia12 stycmia 1991 roku o podatkach i oplatach

lokalnych (Dz. u. z 2006 r. Nr f2t poz. 844 ze zm. ) obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 29

lipca 2008 roku w sprawie g6rnych.rynic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 2009r'

a'Mt, Nr 59, poz.53l) Rada-Miasta iGminy Czerniejewo uchwala, co nastqpuje:

$1

Okrefla siE dzienne stawki oplaty targowej od sprzedu?y :

1) artykul6w rolno - spoZywczych - 
-8,00 zl od stanowiska

Zj artyUutO* p.re-ytlowych - 20,00 zl od stanowiska

$2

l. Zarzqdzasig pob6r oplaty targowej w drodze inkasa'

2. Na inkasenta oplaty targowe.i wy znacza siE Paniq DanutE Nowak otaz Pana Adam aWalczaka'

3. Wynagrodzenie tu'po,fizrre czynnosci inkasent otrzymuje w wysokosci 10,00 %o pobranych

oplat. 
$ 3

Oplatg targow4pobiera sig od os6b frzycznych,os6b prawnych oraz jednostek otganizacyjnych nie

-a;q"y"nosobowo3ciprawnej,dokonuj4cychsprzeda|ynatargowiskach.

s4

Oplata targowa jest pobierana. od sptzedahy artykul6w rolno - spozywczych i przemyslowych

na targowiskach w szizeg6lnoSci: ze siol6w, sioisk, przyczebpojazd6w samochodowych'

s5

wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta i Gminy czerniejewo'

$6

TTACi MOC UCHWAI.A NT XIV I 79 I 2OO7 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 listopad u-zool roku w sprawie: okre3lenia wysoko6ci oplaty targowej na 2008 rok

i sposobu jej poboru 
$ 7

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzpdowym

Woj ew6dztwa WielkoPolskiego'

Przewodn i
Rady Mias



Uzasadnienie
do UchwalY Nr XXVV150/08

Rady Miasta i GminY Czerniejewo
z dnia 26 listoPada 2008r.

proponuje sig wzrost stawki oplaty targowej za sprzedu2 artykul6w przemyslowych

z wysokoSZi ti zl. do 20 zN oraz wzrost stawki tej oplaty za sprzedal artykul6w rolno -

spozywcrych z wysoko6ci 5 zN do 8 z-l-
NiL zostaj4zmienione osoby inkasent6w oraz wysoko66 wynagrodzenia inkasent6w.
projektowane kwoty oplaty uzyskaty po4rtywnq opinig na posiedzeniu wsp6lnym

Komisji Rady w dniu 5.1 1.2008 r.-Wobec 
powy1szego podjEcie uchwaly wydaje siE uzasadnione i konieczne.
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