
B URTdIS'T RZ
GMINY i  MiASTA

Czerwior*a-Laszczyn!
Zarzqdzenie Nr 16Gl1Z

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 6 czerwca 20'12 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczEcej wysoko6ci i zasad
pobieran ia oplaty ta rgowej.

Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 po2.1591 z po2n. zm.), w zwiqzku
z S 3 i4 Uchwaty Nr L/585/10 z dnia 28maja2010r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczegotowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z po2n. zm.)
projektow aktow prawa miejscowego ry dziedzinach dotyczEcych dzialalnoSci
statutowej tych organizaili, (Dz Urz. Woj. Slqskiego Nr 131, po2.2160).

zarzqdzam, co nastgpuje :
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1. Przeprowadzic konsultacjg, ktorej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czeruvionce Leszczynach w sprawie wysokoSci i zasad
pobierania optaty targowej obowiqzujqce od dnia wejsciaw 2ycie ww. uchwaty,

2. Ustal ic termin przeprowadzenia konsultacj i  od 11.06.2012 r.  do 25.06. 2012 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sE organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 2 2010r Nr 234 poz 1536 z po2n. zm )

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaiy mozna zglaszac.
1) w formie pisemnej na adres: Zarzqd Drog i Sluzb Komunalnych Czerwionka-

Leszczyny, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpiywu
do Zarzqdu Drog i Sluzb Komunalnych),
pocztq elektronicznqna adres e-mail zdisk@o2.pl
za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4277543
Udzielanie wyjaSnien oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty nale|y do kompetencji Kierownika Pionu Utrzymania
CzystoSci.

s2
Projekt uchwaty, o ktorej mowa w S 1 pkt 1 stanowizalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o ktorej mowa
wS1pkt1 .

2)
3)
5.
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1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacii zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy udasng

stanowisko odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje ie na stronie intemetowei
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\AfkonanieZarzqdzenia powiezam Dyrektorowi Zarzqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych.

s5

Zarz4dzenie wchodztw Zycie z dniem wydania.
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PROJEKT
Uchwala Nr ..............

Rady Mieiskiej w Czemionce - Leuczynach

z dnia

zmieniallca Uchwalg Nr XVll/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z 19 grudnia
2|d/07t w sprawie wycokoSci i zasad pobierania oplaty targowei z p6tniefszymi zmianami.

Dzia*aj4c na podstiawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 iart.41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca
1990 r. o samoz4dzie gminnym.(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p62.zm.) oraz art.19 pkt
1l i t .  aipkt2 ustawy zdnia 12s$cznia 1991 r. opodatkach ioplatach lokalnych (t. j .  Dz. U.22006r.
Nr 121, poz.844 2V62. zm.), na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka Leszczyny.

Rada ltlelrka w Czerwionce - Leszczynach uchwala, co nastepuie:

sl
W Uchwale Nr XVll/185/07 Rady Miejskiej w Czenrionce - Leszczynach z dnia 19 grudnia r.
w sprawie wysgkosci i zasad pobierania op{aty targowej (Dz. tJz. Woj. SQskiego Nr 12 p2.322 oraz
Dz. Uz. Woj. Sl4skiego Nr 109 p2.2374 ) wprowadza sig nastgpujqce zmiany:
1. pzepis pkt 1 w $ 2 otzymuje nowe bzmienie:

1) "oplatia dzienna za spzeda2 r62nego rodzaju towar6w ze stanowisl,a za ka2dy 1 m'
2,50 zl."

2. pzepis S 3 otzymuje nowe bzmienie:
1) "opfata dzienna zaspzeda2 ze stianowiskazaka2dy 1 m'- 3,50 zl.
2) optata dzienna zaspzedd. towar6w z samochodu o ladowno6ci do 1,5 t - 10,00 zl.
3) optata dzienna zasprzeda2 towar6w z samochodu o ladownoScipow. 1,5 t - 15,00 zl."

3. przepis $ 4 obzymuje bzmienie:

"W 
przypadku, gdy handluj4cy opr6cz samochodu i pzyczepy zajmuje dodatkow4 powiezchnig

oplate targow4pobiera sig od tej powiezchni na zasadach okreSlonych w $ 2 lub $ 3.'

s2
\Afkonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czeruionka - Leszczyny.

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie 14 dni po oglcszeniu w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa Sl4skiego.


