
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/105/2011 

RADY GMINY JELEŚNIA 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy 

Jeleśnia na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt. 

2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), 

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M. P z 2011r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2010r. Nr 17 poz. 95). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:  

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 

2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie 

Gminy Jeleśnia na 2012 rok:  

a) uchyla się § 2 ust. 2 i wprowadza § 2 ust. 2 o następującym brzmieniu: Wyznaczonym inkasentem 

pobierającym opłatę jest Pan Stanisław Łoboz, pracownik Urzędu Gminy Jeleśnia, w ramach stosunku 

pracy;  

b) uchyla się § 2 ust. 3.  

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Śląskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  
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Katowice, dnia 11 stycznia 2012 r.
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