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UCHWAŁA NR XVIII/152/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany UchwałyNr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie 
określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia 

za inkaso na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8, art. 40, ust. 1,art.41,ust.1 oraz art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit „a” i pkt. 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 
613), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia 
wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 
2012 rok, wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie : „§ 3. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 
zł." 

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń i rozplakatowaniu w miejscach publicznych 

2. Uchwała wraz z wyciągiem przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących opłat 
targowych winna być wywieszona na targowiskach, w miejscach widocznych i powszechnie dostępnych. 

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

W uchwale Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty 
targowej, zasad poboru,określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok wprowadzono mylnie 
propozycję wysokości dziennej opłaty targowej. Należało wprowadzić 728,64 zł.stawkę ogłoszoną w Dz.U. Nr 
95,poz.961 z 2011 roku, dlatego zasadne jest podjęcie taj uchwały. 


