
UCHWAŁA NR XLVIII/  358  /2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  10 LISTOPADA  2010 ROKU.

w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta
                  i gminy Borek Wlkp.   

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art.19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z  2010  roku  Nr  95,  poz.  613  
z późn. zm.)   Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała dotyczy wszelkich miejsc na terenie gminy Borek Wlkp.,
w których prowadzony jest handel.

§  2.  Ustala  się  na  terenie  miasta  i  gminy  Borek  Wlkp.  następujące  stawki 
dzienne  opłaty targowej: 
1. przy wszelkiej sprzedaży towarów, od jednego stanowiska                   -   25 zł 
2. przy sprzedaży towarów w handlu obwoźnym                                       -     5 zł 
3. przy sprzedaży wszelkich towarów w dni odpustowe na stanowisku: 
-  do 3 m2                                                                                                     -     9 zł
-  za każdy następny m2                                                                               -     3 zł 

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć            - 699,27 zł

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa z zastrzeżeniem
ust.3.
2.   Poboru opłaty targowej dokonuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Karolewie z wynagrodzeniem 80 % od zainkasowanej kwoty.
3. Opłatę za handel obwoźny należy dokonywać osobiście na rachunek bankowy 
Urzędu.

§  5.  Inkasent  pobierający  opłatę  targową  wpłaca  ją  na  rachunek  Urzędu 
Miejskiego w dniu jej pobrania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Tracą moc uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
6 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej na 
terenie  miasta  i  gminy  Borek  Wlkp.,  (Dziennik  Urzędowy  Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2008 roku  Nr 23 poz.470) Nr XIX/148/2008 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę  



w  sprawie  ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  
i  gminy Borek Wlkp.,  (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 8 sierpnia 2008 roku Nr 127poz. 2335), Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr II/14/2002 
Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawki dziennej 
opłaty  targowej  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego  z dnia
23 czerwca 2003 roku Nr 103 poz. 1889).

§  8. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2011 roku.

opracowała:
Wiesława Andrzejczak


	                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art.19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 
z późn. zm.)   Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

