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                              UCHWAŁA  Nr  XLV / 209 /2006 

Rady Gminy Cisek 
z dnia 09 pa�dziernika 2006 roku 

 
 

 
w sprawie  ustalenia wysoko�ci dziennych stawek opłaty targowej, zasad 
poboru i terminu jej płatno�ci , zarz�dzenia poboru opłaty targowej  w drodze 
inkasa , oraz zwolnie� od tych opłat na terenie Gminy Cisek 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym  
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w 
zwi�zku z art. 19 pkt. 1 litera a i pkt. 2 i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 121, poz. 844 ) Rada Gminy Cisek 
uchwala co  nast�puje: 
 

§ 1      
                                                                     

1. Ustala si� dzienn� stawk� opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie maj�cych osobowo�ci prawnej, dokonuj�cych sprzeda�y na 

targowiskach na terenie gminy Cisek w wysoko�ci 10 zł za 1 dzie�. 

2. Zwalnia si� od opłaty targowej sprzeda� dokonywan� na imprezach sportowo- kulturalnych 

organizowanych na terenie gminy Cisek. 

 

                                                                          § 2 

Opłata targowa jest pobierana za ka�dy dzie� sprzeda�y na targowisku tego samego dnia.  

 

                                                                          § 3  

1. Zarz�dza si� pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentów i wysoko�� wynagrodzenia za inkaso okre�laj� Uchwały Rady Gminy Cisek       

Nr XXX/146/2005 z 30 maja 2005 r. i Nr XLV/ 208 / 2006 z 09 pa�dziernika 2006 r. 
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                                                                         § 4  

Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek  Nr II/8/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r.  

 

                                                                        § 5 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 

                    

                                                                        § 6 
 

Uchwała wchodzi w  �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku 
Urz�dowym  i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 
 
 

   Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 
  /-/ Paweł Ryborz 

 


