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UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty
targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia inkasenta – od sprzedaży
dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445, z późn. zm.),
- pkt 3 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M. P. z 2018 r. poz. 745), Rada Gminy w Sobolewie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej według następujących zasad i wysokości:
1.

1.
2.
3.
4.
5.

od sprzedaży materiałów budowlanych, nawozów, mebli
od sprzedaży mięsa i wędlin oraz od sprzedaży
i spożywczych
od sprzedaży warzyw i owoców
od sprzedaży zbóż i ziemniaków
od sprzedaży pozostałych towarów

artykułów

22,00 zł
przemysłowych 22,00 zł
12,00 zł
6,00 zł

6,00 zł

2. Dzienne stawki opłaty targowej określone w ust. 1, mają zastosowanie w przypadku zajęcia powierzchni
targowiska do 4 m2 włącznie.
3. Za zajęcie części targowiska:
1) o powierzchni powyżej 4 m2 do 8 m2 włącznie - stawki opłaty targowej wym. w ust. 1 ulegają zwiększeniu
o 100 %,
2) o powierzchni powyżej 8 m2 - stawki opłaty targowej wym. w ust. 1 ulegają zwiększeniu o 200 %.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej, jest dzień dokonania sprzedaży na targowisku.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa,
2. Określa się inkasenta opłaty targowej w osobie pracownika d/s księgowości Urzędu Gminy w Sobolewie,
wykonującego obowiązki inkasenta w ramach stosunku pracy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 5590

§ 5.
- Traci moc uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia
poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – od
sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
- Uchyla się uchwałę Nr V/37/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia
zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej
opłaty w drodze inkasa i określenia inkasenta – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych
na terenie Gminy Sobolew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Owczarczyk

