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7. dnia 20 mwpnda 2013 r„

w xprawie oplaly llrgowe]

Na pnamwię ar! ixusi Zpkl Mummy zdnia amam ivonr n=amor7ąd7ic gminnym (11 1.11. 11.

zŻOIRr pw 99A4e zmianami), an. 191151 | pkt ri) iusi 21mm: ldnia ilslycmia 1991 r. oporlsikmr
mplaxach iokainych (lj: Dz u. z 111114 r. poz. 1445 z: zm ›oraz an 47 5 4a usmwy : dnia 1-1 S1erpni4|997 r„ -
Ordynachpudałkov/n :. 111201111. poz 8110 7:1m)nchwala ouasiępuie.

@ 1. Uchwałą
1. nkmśia wysokość siewki opiany mrg-Muj,

qszq kmMiejska w Glinojecku

: określi: zasady usmlauim poboru om ięrmrrry płamośb opialy targowej.
3 mmm pobór „piany targnwej wdmdz/a inkasa, określa Inkasemą rerrmrr plainnści dla mkaccma rw

wynagrodzeni: za inkasw.

52. 1 Luslruzeniem usl z, ukmśia nę dziemm stawkę opłaty mrgowci obomązującą na iem-iii: Gmmy
Glinojeck w wysoka 112 zi.

z Dlicnna stawka opiaty wargowej pny apnmlnzy z wam ręcznego, rnweru, ręki . kasza wynosi 15 11

5 3. w przypadku. gdy dla danej spludazy właściwa jesl Więcej 4111. jedn.-| stawka oplaly mrpw. 511731110

się stawkę wyzsza.

5 I. Terminem p1aums'c1 npiany iargowq Jm dzień, w klńrym dnkonywanaJa:! sprudaz
55. 1 73mm się pobór opłaty iargowcj w «mine mma.
z Poba'iruplaly wagowej ęowimr ›ię mkawnlowi Pam Bugumiię Milewskiq
3 uwm srę wynagmdzenie inkasenm. oklńlym mewa wusl.2, za pnbór nplmy targowej

w wysnkaści 5 % pobranych I iciiiimnwondpmwadunych kwm

A lnkascm pobierający opinię largową makua ją w ciągu 7 11711011ch pobrania na rachunek uwm Miasta
i Gmmy Giirroieck- Nr 12 xm 0005 0000 0912 20110 0130.

gr.. msi muc Uchwala Nr 91/31/2015 Rady Mmjskmj way Dj 'ku zdnia Qgrmlnia znismku
w sprawie oplaty langwwcj.

57.Uchwała wchodzi wzycm po upływie I4dni od dnia ogłoszenia tzienniku Urzędowym
Woyewńdztwa Mamwieckicgn, męwcućmq Jednak mz zdmem Istycznia 20191. 1ma msluwwanic od
1 slycmln 1019 mku
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Umsidnienie
Zasady uslalnnia. poboru maz lermmy planmśc nvysnknść uawck opłaty targowej określą wma”

uchwaly, rada gminy zuw7ględnicmcm górnej gmnny slawki ogłoszonej prwz Mini>lm Fmżnmuw
w Obwiesmzfzniu zdnia 15 lipca zona r. w sprawne górnych game st.-Awek kwnmwych podatków mpm
lokalnych w 2019 r. (M.)". pm. MS) Rada gminy muze mmm pobór lej oplaty w drodze lukasz uraz
amśne Ankascnlów i wysnknść wynagmdumn za lukam
Frudmmtem mgulacn ucnwmy jest wyznaczeni: nowego inkmcmaora wysokosc oplaxy targowej
Spam-mz igórski Pawel
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