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UCHWA£A Nr XIV/80/07 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U.
Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz.
449) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz.
60 ze zm.) i pkt 4 lit. ,,a obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47,
poz. 557) Rada Gminy Malanów uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
za sprzeda¿ artyku³ów z bran¿y przemys³owej, spo¿ywczej i
rolnej:
a) do 5m2 placu zajêtego2

b) powy¿ej 5m placu zajêtego-

25 z³
50 z³

§2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ, w
którym dokonywana jest sprzeda¿.

§3. Zwalnia siê z op³aty targowej sprzeda¿ p³odów rolnych i runa lenego.
§4. Poboru op³aty targowej dokonuj¹ inkasenci:
1. Pan Leszek Kwiatkowski zam. Malanów
2. Pan Tomasz Adamczak zam. Malanów
§5. 1. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci
20% od pobranej kwoty.
2. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do dokonania wp³at pobranych op³at targowych, w kasie Urzêdu Gminy w Malanowie
lub na konto bankowe Urzêdu Gminy w terminie do 5 ka¿dego
miesi¹ca, za miesi¹c poprzedni z wyj¹tkiem ostatniego miesi¹ca, za który wp³aty nale¿y dokonaæ do dnia 31 grudnia
ka¿dego roku.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§7. Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/204/2006 Rady Gminy
Malanów z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek
op³aty targowej.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Ireneusz Augustyniak

