
                                                       
                                                          Uchwała Nr  XXXVIII/223/2018 
                                                           Rady Gminy Rozdrażew 
                                                           z dnia  27  lutego 2018 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze 
Gminy Rozdrażew 
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875, ze zm.) i art. 15 ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U.  z 2017 r. poz. 1785, ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia                       
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.)                    
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca  2017r.  w sprawie  górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017r.  poz. 800), 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Rozdrażew nr X/62/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.                
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew w następujący 
sposób: 
 
 - § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„Na inkasentów poboru opłaty targowej wyznacza się: 
  1)  Elżbietę Bałęczną 
  2)  Izabelę Włodarczyk 
  3)  Magdalenę Walczak”                                       
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
  
                                                             
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie i we wsiach 
sołeckich. 
 
 
 

         Przewodniczący Rady Gminy 

         Artur Jakubek  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z punktem 2 art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1785)  Rada Gminy ma prawo ustalić pobór opłaty w formie inkasa                   
i określić inkasentów. Zmiany inkasentów dokonuje się z związku z przejściem na emeryturę 
jednego z nich.   
Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Gminy jest uzasadnione. 
 
 
         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  


