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2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada
2007 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych

* Uchwa³a Nr 24/1014/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku
orzeka niewa¿noæ postanowieñ §2 uchwa³y Nr XII/72/

4799
UCHWA£A Nr XII/77/2007 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWO
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 a i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Rada
Miejska Wielichowo uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie
Miasta i Gminy Wielichowo w nastêpuj¹cych kwotach:
1) od sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych
- 5,00 z³
2) od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych nieprzetworzonych
z w³asnej produkcji
- 3,00 z³
§2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ dokonywania sprzeda¿y w miejscach prowadzenia handlu.
§3 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza siê inkasentem Urz¹d Miasta i Gminy
w Wielichowie.

*3. Okrela siê wynagrodzenie za inkaso dla inkasenta
w wysokoci 10% od op³at, o których mowa w §1 uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wielichowo.
§5. Traci moc prawn¹ uchwa³a nr IV/26/06 Rady Miejskiej
Wielichowo z dnia 28 grudnia 2006 r.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Marciniak
* Uchwa³a Nr 24/1015/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 roku
orzeka niewa¿noæ postanowieñ w czêci §3 ust. 3 uchwa³y Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej.

