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Poz. 12162
UCHWAŁA NR II.10.2018
RADY GMINY MOKOBODY
z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ust.1 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) w związku
z pkt 4 lit. a Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1445) i art.47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) Rada Gminy
Mokobody uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Mokobody na rok 2019.
§ 2. 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach
w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w wysokości 10,00 zł,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W dniach 11.08.2019 r., 08.09.2019 r., 30.10.2019 r., 31.10.2019 r., 01.11.2019 r. wysokość dziennej
stawki opłaty targowej wynosi 4 –krotność stawki opłaty o której mowa w ust. 1.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem będzie:
1. Anna Paczuska- Inspektor Urzędu Gminy
2. Aneta Gizińska- Inspektor Urzędu Gminy Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 30%
pobranych i terminowo rozliczonych kwot w okresach kwartalnych.
3. Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej następuje w terminie do 10 dnia miesiąca po
zakończeniu kwartału na podstawie przedłożonego zestawienia pobranej opłaty targowej za dany okres.
4. Inkasent wpłaca pobraną opłatę targową do kasy Urzędu Gminy Mokobody w dniu roboczym
następującym po dniu pobrania opłaty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2018 (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2017 poz. 10477 ).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Mazurek

