
UCHWAŁA NR XII/68/2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego 
wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 8, art. 40 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015r. poz. 1515) art. 15 ust.1, art. 19  pkt 1 lit.a i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa. (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia:

§ 1. Wprowadzić opłatę targową, na terenie Gminy Stanisławów.

§ 2. 1. Określić dzienne stawki opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy 
Stanisławów w następującej wysokości:

Lp. Wyszczególnienie Kwota
_

1 od samochodu ciężarowego z przyczepą 25,00 zł,
2 od samochodu ciężarowego bez przyczepy 20,00 zł,
3 od samochodu ciężarowo-osobowego 12,00 zł,
4 od samochodu osobowego z przyczepą lub bez 10,00 zł,
5 od ciągnika z przyczepą lub wozem konnym z towarem 5,00 zł,
6 od wozu konnego z towarem 3,00 zł,
7 za sprzedaż innych towarów do 3 mb stoiska

- za każdy następny 1 mb
10,00 zł,
5,00 zł,

8 za wprowadzenie 1 szt. bydła lub konia 5,00 zł,
9 za wprowadzenie lub wniesienie innych zwierząt domowych, w tym gołębi 2,00 zł,
10 za ptactwo domowe i nabiał 3,00 zł,
11 od wozu konnego lub przyczepy ciągnikowej bez towaru 2,00 zł,
12 osoby wjeżdżające pojazdami samochodowymi płacą wg typu pojazdu, 

mogą zająć stoisko prostopadle do ulic przejazdowych o szerokości do 
3 mb bez dodatkowych opłat,
- za każdy następny mb stoiska po

3,00 zł,

13 inne pozycje nie wymienione wyżej 3,00zł
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasenta.

§ 3. 1. Do poboru opłaty targowej wyznacza się inkasenta p. Piotra Szczęsnego  zam. Kol. Stanisławów

2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie do 2 dnia następnego tygodnia za poprzedni 
tydzień, do kasy Urzędu Gminy Stanisławów.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej o której mowa w §2 ust.1 w wysokości  15%

pobranych i terminowo odprowadzanych kwot brutto.

4. Wynagrodzenie ustalone w pkt 3, po potrąceniu podatku dochodowego będzie wypłacone gotówką

w kasie Urzędu Gminy  nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
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§ 5. Traci moc  uchwała Nr XI/56/07  Rady Gminy Stanisławów  z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty 
targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

Id: B6309A0F-9364-44E7-ACD6-71E55EB3EAE3. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej,

sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.

W związku ze zmianą w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015 roku

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw należało wprowadzić opłatę

targową zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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