
Uchwała Nr XLIII/598/2008  
Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 30 pa ździernika 2008r. 

 
w sprawie : ustalenia wysoko ści  dziennych stawek opłaty targowej na terenie mia sta Czelad ź   

Na podstawie art.  18 ust.2  pkt. 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi  zmianami / art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a  i 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U. Nr 
121 poz. 844  z 2006 roku z późniejszymi zmianami/, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 
2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (Monitor 
Polski z dnia 2008 nr 59 poz. 531) zarządza się co następuje: 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miasta Czeladzi  

1. określa wysokość stawek opłaty targowej; 

2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej 

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności 
dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso 

§ 2 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie 
Miasta Czeladź w wysokości 17,00 zł 

2. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od działkowiczów dokonujących sprzedaŜy z 
wózka ręcznego, roweru, ręki, skrzynki, wiadra i kosza wynosi 3,00 zł 

§ 3 

Terminem płatności opłaty targowej  jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ 

§ 4 

1. Poboru opłaty targowej  dokonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„KAMAN II” z siedzibą w Czeladzi ul. Pieńkowskiego 45. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w 
wysokości 15% zebranych opłat. 

§ 5 

Zobowiązuje się inkasenta do przekazywania pobranych opłat na rachunek Gminy Czeladź w dwóch 
terminach : za okres od 1 do 14 dnia miesiąca w terminie do 15 dnia danego miesiąca; za okres od 15 
do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 1 dnia następnego miesiąca. 

§ 6 

Wpływy  z opłaty targowej stanowią dochody budŜetu miasta. 

 



 
 

§ 7 

Opłatę targową pobiera się niezaleŜnie od naleŜności za korzystanie z urządzeń targowych oraz za 
inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowisko. 

§ 8 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/246/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 października 2007 roku w 
sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Czeladź na rok 
2008. 

§ 9 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Czeladź oraz 
umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta Czeladź.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi 

Sławomir Święch 


