UCHWAŁA NR 200/XXVI/2017
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 1, oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), w związku z Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 800) oraz art. 9 i 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn zm.)Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta oraz
wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie
Gminy Czerwińsk nad Wisłą w wysokości 20,00 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku gminnym położonym w Nowym Przybojewie wynosi
przy sprzedaży :
1) z ręki, kosza – 5,00 zł;
2) ze straganu, stołu, z ziemi, z wózka, roweru – 20,00 zł;
3) z samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t, ciągnika rolniczego z jedną przyczepą, samochodu
osobowego, samochodu osobowego z przyczepą artykułów rolnych, owoców i warzyw, art. przemysłowych
i innych z jednego wydzielonego stanowiska na targowisku – 30,00 zł;
4) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t artykułów rolnych, owoców i warzyw, art.
przemysłowych i innych z jednego wydzielonego stanowiska na targowisku – 100,00 zł;
5) z pozostałych wydzielonych stanowisk na targowisku – 100,00 zł

.

3. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku gminnym „Mój Rynek” położonym w Czerwińsku nad
Wisłą wynosi przy sprzedaży :
1) z ręki, kosza – 5,00 zł;
2) ze stolika zadaszonego z jednego wydzielonego stanowiska na targowisku – 10,00zł;
4. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku gminnym położonym przy ulicy Władysława Jagiełły
w Czerwińsku nad Wisłą przy sprzedaży z jednego wydzielonego stanowiska na targowisku wynosi 20,00 zł.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6. Pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 5 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni na konto budżetu gminy.
§ 7. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 765,94 zł.
§ 8. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 4, za pobór opłaty targowej w wysokości 0,1
% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
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§ 9. Traci moc uchwała Nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Id: 82437227-645F-4DD1-85AF-27A300C8A242. Podpisany

Strona 2

