
UCHWAŁA NR  78/XV/2015
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

 z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie
 Miasta Gostynina.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.15, 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 ze
zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
 

§ 1

Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie miasta Gostynina

 - od sprzedaży z dowolnie urządzonego stoiska za każdy rozpoczęty metr kw.                     2,00 zł
 - od sprzedaży „z ręki” (w tym z trzymanych w ręku torby, pudełka, kosza,
        wiadra, łubianki itp.)                                                                                                          1,00 zł
 - od sprzedaży z samochodu osobowego  lub z przyczepki                                                    8,00 zł
 - od sprzedaży z samochodu dostawczego  lub  przyczepy ciągnika rolniczego                  10,00 zł
 - od sprzedaży art. spożywczych  lub art. przemysłowych   z samochodu
        przystosowanego lub przyczepy przystosowanej                                                            20,00zł

§ 2

1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
2. Opłata pobierana jest bezpośrednio na miejscu, w którym dokonywana jest sprzedaż.
3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest paragon wydrukowany z kasy niefiskalnej

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się:
    a)  Annę Kwiatkowską
    b)  Anetę Kwiatkowską
3. Określa się wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 1% zainkasowanej opłaty.
3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
4. Traci moc Uchwała Nr 173/XXVIII/05 z dnia 30 maja 2005r. W sprawie ustalenia wysokości
    stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy miasta Gostynina
5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
    Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       

Andrzej Robacki



U z a s a d n i e n i e

W  oparciu  o  art.  19  pkt  1  lit.  a  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach    i
opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  849  ze  zm.).  Rada  Miejska  w  Gostyninie  określa
wysokość stawek opłaty  targowej,  zasady poboru  oraz terminy płatności.  Wprowadza inne niż
przewidziane zwolnienia przedmiotowe. 

Opłatę  targową  pobiera  się  niezależnie  od  należności  przewidzianych  w  odrębnych
przepisach  za  korzystanie  z  urządzeń  targowych  oraz  za  inne  usługi  świadczone  przez
prowadzącego targowisko.

Niniejsza  uchwała  ma  na  celu  uproszczenie  zasad  poboru  opłaty  targowej.  Uchylana
uchwała różnicowała wysokość opłaty targowej ze względu na sprzedawany asortyment (np. jaja,
sery, jagody), powierzchnię zajętą do sprzedaży danego asortymentu oraz sposób sprzedaży (np.
stolik, wózek, rodzaj samochodu). W myśl obowiązujących  przepisów targowiskami są wszelkie
miejsca,  w  których  prowadzona  jest  sprzedaż.  Minister  Finansów  w  formie  Obwieszczenia
publikowanego w Monitorze Polskim, określa corocznie górną wysokość stawki dziennej opłaty
targowej, która na 2015 rok wynosi 767,68zł.


