
Uchwała Nr XXXVI/308/05
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 
                  2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym
(tekst  jednolity  z  2001  roku  Dz.U.  Nr  142,  poz.  1591,  ze  zmianami),  na  podstawie  art.15
oraz art.19 pkt1 lit.a i pkt2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r  o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje
w  zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  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 między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WE  L 368  z  17.12.1992),  2)  dyrektywy 1999/62/WE  z  dnia  17  czerwca  1999  r  w  sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie-
z  dniem uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa w Unii  Europejskiej  –  dotyczącą
ogłoszenia  tych aktów w Dzienniku  Urzędowym Unii  Europejskiej  –  wydanie  specjalne;  tekst
jednolity Dz.U. z 2002r Nr 9, poz.84 ze zm)

uchwala się co następuje :
§1

Zmienia się treść §3 uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada
2003  roku  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłaty  targowej  i  zasad  jej  poboru,  który
otrzymuje brzmienie :

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się :
a) Władysława Ślusarczyka
b) Zbigniewa Świderskiego
3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości :
a) w okresie letnim (tj. 1 kwietnia – 30 października) 10% od zainkasowanej opłaty
b) w okresie zimowym (tj. 1 listopada – 31 marca) 15% od zainkasowanej opłaty
4. Pobór opłaty targowej odbywa się na podstawie druków ścisłego zarachowania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński


