Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 206

Poz. 4861

— 21372 —

4861
UCHWA£A Nr XVII/109/2007 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia dziennych stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera a 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych1) (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku:

§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek op³aty targowej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008r.,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

- ziemiop³odów: z rêki, z jednej skrzynki i ma³ego wózka
w wysokoci 7,00 z³,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

- dzia³kowicze za okazaniem zawiadczenia z Ogrodów Dzia³kowych 5,00 z³,
- pozosta³¹ sprzeda¿ w wysokoci - 17,00 z³ za 1 stanowisko.
§2. 1. Pobór op³aty na targowisku nastêpuje za porednictwem inkasenta:
- Pani Marii Krysiak, zamieszka³ej w Miêdzychodzie przy ul.
Genera³a Sikorskiego 21 D/7,
- Pana Ryszarda Krysiaka, zamieszka³ego w Miêdzychodzie
przy ul. Genera³a Sikorskiego 21 D/7
2. Za pobór op³aty targowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej op³aty.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej  dotycz¹ og³oszenia tych aktów
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej  wydanie
specjalne.

