
UCHWAŁA NR XXX/ 203  /09
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia  31 marca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty 
targowej.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, ze zm.) oraz art.15 i art.19 pkt.1 litera „a” 
oraz pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 121,  poz.844, ze zm.) oraz art. 47 § 4a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 
r. Nr 8, poz. 60  ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje: 

          § 1. W uchwale Nr XIII/99/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 
2003r. w   sprawie opłaty targowej

  § 2 otrzymuje brzmienie:

        „§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa. 
          2. Na inkasentów wyznacza się:
1)  Urząd Miejski w Książu Wlkp.;
2) Centrum Kultury w Książu Wlkp. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach. 
          3. Ustala się dla inkasenta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie za inkaso w 
wysokości 5%  pobranej opłaty targowej. 
          4. Wpływy z tytułu pobranej opłaty targowej podlegają rozliczeniu w terminie do dnia 
10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”. 

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

          § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/203 /2009  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2009 r.

W  związku  z  prowadzeniem  działalności  handlowej  na  terenie  Ośrodka 
Wypoczynkowego  w Jarosławkach,  konieczne  jest  wyznaczenie  inkasenta  do   pobierania 
opłaty targowej.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

                                                                                                                   Burmistrz
                                                                                                         /-/ Teofil Marciniak


