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UCHWAŁA NR 212/XXVI/16
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości stawek opłaty targowej,
zasad ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późń. zm.) – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Milanówek.
§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) Od sprzedaży z samochodu osobowego - 20 zł;
2) Od sprzedaży z samochodu dostawczego do 1,5 t. ładowności - 26 zł;
3) 3Od sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 1,5 t. ładowności - 31 zł;
4) Od sprzedaży z ciągnika z przyczepą - 26 zł;
5) Od sprzedaży z przyczepy - 20 zł;
6) Od sprzedaży z namiotu o szerokości do 3 mb - 20 zł;
7) Od sprzedaży z namiotu o szerokości powyżej 3 mb - 26 zł;
8) Od sprzedaży:
a) na powierzchni gruntu - poniżej 1 m2 zajętego gruntu - 7 zł;
b) na powierzchni gruntu od 1 m2 - za każdy 1m2 zajętego gruntu - 9 zł;
9) Od sprzedaży z ręki lub z koszyka - 5 zł;
10) Od sprzedaży ze stołu handlowego - 15 zł;
§ 4. Opłata targowa jest pobierana w dniach dokonywania sprzedaży.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Opłatę targową pobiera inkasent - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50 % zebranej opłaty targowej.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr
227/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12
Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej,
określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

