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UCHWAŁA NR XXV.164.2016
RADY GMINY PRZYTYK
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 ust. l lit. a oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.2016 poz.716 z późn. zm.) Rada Gminy Przytyk uchwala
co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących
wysokościach:
1. Przy sprzedaży od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:
a) konie, źrebięta, bydło 8 zł
b) cielęta 5 zł
c) trzoda chlewna 3 zł
d) prosięta 2 zł
e) owce i kozy 2 zł
f) pozostałe 2 zł
2. Przy sprzedaży mebli 20 zł
3. Przy sprzedaży posiłków małej gastronomii 20 zł
4. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp. 1 zł
5. Przy sprzedaży z wózka ręcznego 5 zł
6. Przy sprzedaży z samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą, wozu konnego, przyczepy
ciągnikowej lub samochodu dostawczego o ładowności do l tony:
a) płodów rolnych nie przetworzonych 5 zł
b) artykułów spożywczych i przemysłowych 10 zł
7. Przy sprzedaży z przyczepy ciągnikowej lub samochodu o ładowności od 1 do 3,5tony 15 zł
8. Przy sprzedaży z samochodu z przyczepą lub naczepą o łącznej ładowności do 3,5tony 20 zł
9. Przy sprzedaży z samochodu z przyczepą lub z naczepą o łącznej ładowności powyżej 3,5 tony 30 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 10055

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa a wyznaczenie inkasentów i wysokość
wynagrodzenia za inkaso okresla odrębna uchwała.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV.158.2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia i
ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytyk
Krzysztof Wlazło

