
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2018 

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej podczas obchodów Dni 

Rakoniewic 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. ), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1   lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zmianami) Rada Miejska w Rakoniewicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową podczas trwania imprezy kulturalno – rekreacyjnej Dni Rakoniewic 

w dniach 02 i 03 czerwca 2018 r. na terenie parku w miejscowości Rakoniewice. 

§ 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej od sprzedaży: 

1. artykuły różne, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze - przy wielkości stoiska: 9– 18 m
2 
 – 100 zł; 

2. artykuły różne, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze - przy wielkości stoiska: do 9 m
2 
– 50 zł; 

3. napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa - z samochodu, stolika, ławy, stoiska – 250 zł. 

§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej od sprzedaży jest dzień sprzedaży.   

2. Pobór opłaty targowej, o której mowa w niniejszej uchwale następuje w drodze inkasa. Na inkasenta 

wyznacza się Stanisława Lenarta. 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot opłaty targowej. 

§ 4. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają postanowień Uchwały nr XII/70/2015 Rady Miejskiej 

w Rakoniewicach, z dnia 19.11.2015 r., w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Krzysztof Krawczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 3917
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