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UCHWAŁA NR XI/63/2015
RADY GMINY STOCZEK
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek
oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt.1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy w Stoczku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Stoczek.
§ 2. 1. Wysokość stawek dziennych opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowisku określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru wyznacza się Zakład Gospodarki
Komunalnej spółka z o.o. w Stoczku.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% brutto od sumy zainkasowanej i odprowadzonej
opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Stoczek.
4. Zobowiązuje się inkasenta do wpłaty we wtorek danego tygodnia na rachunek bankowy Gminy Stoczek
pobranej opłaty targowej za dany poniedziałek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/230/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
opłaty targowej.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący:
Zbigniew Kłusek
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Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Gminy Stoczek
z dnia 30 października 2015 r.
Ustala się następujące wysokości dziennych stawek opłaty targowej:
1)

Za sprzedaż z wozu konnego – 5,00 zł

2)

Za sprzedaż z przyczepy ciągnika, samochodu osobowego – 8,00 zł

3)

Za sprzedaż z samochodu dostawczego – 17,00 zł

4)

Za sprzedaż z samochodu ciężarowego – 23,00 zł

5)

Za sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą i z ciągnika siodłowego z naczepą – 33,00 zł

6)

Za sprzedaż obnośną (handel z ręki, koszyka) – 2,00 zł

7)

Za sprzedaż ze straganu, stolika, stoiska
a) przy szerokości do 1,00m – 11,00 zł
b) przy szerokości do 2,00m – 16,00 zł
c) przy szerokości do 3,00m – 20,00 zł
d) przy szerokości pow. 3,00m – 23,00 zł

8)

Za sprzedaż z budki – 28,00 zł

9)

Za sprzedaż królików, ptactwa domowego – 5,00 zł

10) Za sprzedaż trzody chlewnej (za sztukę) – 6,00 zł
11) Za sprzedaż źrebaka, jałówki (za sztukę) – 17,00 zł
12) Za sprzedaż konia (za sztukę) – 23,00 zł
13) Za sprzedaż krowy (za sztukę) – 23,00 zł
14) Za sprzedaż owcy (za sztukę) – 8,00 zł

