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UCHWAŁA NR III/11/2010 
RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 rok. 

- art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z 2001 r tekst jednolity z późn. zm.) - art. 19 pkt. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010r. ze zm.) 

§ 1. 

Ustala się stawki opłaty targowej określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł dziennie. 

§ 3. 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 4. 

Opłatę targową na targowisku miejskim będzie pobierał inkasent, dla którego ustala się wynagrodzenie 
w wysokości 45% od zainkasowanej kwoty miesięcznie. Na inkasenta wyznacza się Spółdzielnię Rolniczo - 
Handlową w Mogielnicy. 

§ 5. 

Opłatę targową na placu „Parking" będzie pobierał inkasent, dla którego ustala się wynagrodzenie 
w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty miesięcznie. Na inkasenta wyznacza się Zarząd Gruntów 
i Lasów Wspólnych Właścicieli Nieruchomości miasta Mogielnica. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2011r. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne. 
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