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Poz. 10045
UCHWAŁA NR XI.71.2015
RADY GMINY SŁUBICE
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),art.15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.849ze zm.1)) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz.735) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Słubice.
1) Ustala się dzienną opłatę targową od sprzedaży z ręki, koszyków, stoisk, wozów konnych, przyczep oraz
pojazdów samochodowych w następujących wysokościach:
a) od sprzedaży odzieży i innych artykułów przemysłowych

29,00

b) od sprzedaży warzyw, owoców

10,00

c) od sprzedaży kwiatów, krzewów

28,00

2) Dzienna opłata targowa od sprzedaży na straganach wynosi

34,00

3) W przypadku sprzedaży towarów o różnym asortymencie, dla których właściwa jest więcej niż jedna
stawka opłaty targowej, stosuje się jedną wyższą stawkę opłaty targowej.
4) Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
5) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
6) Opłatę targową pobierają inkasenci – Danuta Szcześniak, Grażyna Czarnecka, Joanna Maślanka.
7) Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10 % od pobranej i terminowo odprowadzonej
przez inkasenta opłaty.
8) Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją w terminie 5 dni od dnia jej pobrania w kasie Urzędu lub na
konto Urzędu Gminy Słubice.
§ 2. Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Wójt Gminy Słubice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/244/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku Rady Gminy Słubice w sprawie
opłaty targowej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie od 1 stycznia 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Katarzyna Monika Milczarek
1)
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