
UCHWAŁA NR V/33/2015 

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

 

 

w sprawie : ustalenia stawek opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej podczas 

obchodów Dni Rakoniewic 

 

 

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 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami),  

art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. „a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami)  Rada Miejska  

w Rakoniewicach  u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska 

handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej od sprzedaży podczas trwania imprezy kulturalno – 

rekreacyjnej Dni Rakoniewic 20 i 21 czerwca 2015, na terenie parku w miejscowości 

Rakoniewice, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej od sprzedaży jest dzień sprzedaży.   

 

§3. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają postanowień uchwały  

nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach, z dnia 12.11.2013 r., w sprawie 

ustalenia stawek opłaty targowej.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik do UCHWAŁY NR V/33/2015              

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH 

 z dnia 31 marca 2015 r. 

 

 

Stawki opłaty targowej od sprzedaży, podczas obchodów  

Dni Rakoniewic – 20 i 21 czerwca 2015 

 

1. Postanowienia niniejszego Załącznika określają wysokość dziennych stawek opłaty 

targowej oraz tryb i termin jej płatności, od każdego stanowiska handlowego dla osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej od sprzedaży, podczas obchodów „Dni Rakoniewic - 20 i 21 czerwca 2015 r.” 

2.  Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od sprzedaży: 

1) Artykuły różne, odzież, obuwie, art. spożywcze, lody, gofry, zabawki (stoiska większe) 

przy wielkości stoiska: 9 – 18 m2  – 100 zł 

2) Artykuły różne, upominki, lody, wata cukrowa, baloniki, popcorn, (drobny handel) 

przy wielkości stoiska: do 9 m2 – 50 zł 

3) Piwo – 250 zł 

3. Opłatę będzie pobierał inkasent w dniu sprzedaży. 

4. Dowód uiszczenia opłaty targowej będzie upoważniał do legalnej sprzedaży towarów 

podczas obchodów Dni Rakoniewic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do UCHWAŁY NR V/33/2015 

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  Rada Miejska 

została upoważniona przez ustawodawcę do określenia zasad ustalania i poboru oraz 

terminu płatności i wysokości opłaty targowej. 

Niniejsza uchwała ma na celu określenie zasad poboru opłaty targowej w czasie 

trwania Dni Rakoniewic w Rakoniewicach w dniu 20 i 21 czerwca 2015. 

 


