
      

            

 

Uchwała Nr XXXIV/311/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

  
w sprawie zmiany części Uchwały Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej 

 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 

ze zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 749) w związku z uchwałą nr 24.290.2012 Kolegium Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 27 listopada 2012r. uchwala się, co następuje: 

       

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 

października 2012 roku w sprawie opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 skreśla się pkt 3)  

2. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne w terminie do 5 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w 

Karczewie. 

 

§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej nie ulega zmianie. 

       

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 

2013r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Konieczność dokonania zmian w Uchwale Nr  XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej jest wynikiem uchwały Nr 

24.290.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 

2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr  XXXII/275/2012 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej. Mocą 

powołanej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nieważność stwierdzono w 

odniesieniu do § 1 pkt. 3) oraz § 4 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie. 

 


