Uchwała Nr 58/IX/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt
1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

Przy sprzedaży z:

Lp.

Wysokość stawki
dziennej
(w złotych)

1

Wozu konnego

3

2

Ciągnika z przyczepą do 3,5 t

10

3

Samochodu osobowego

10

4

Samochodu osobowego z przyczepą

15

5

Samochodu dostawczego do 1,5 t

20

6

Samochodu dostawczego do 3,5 t

25

7

Ciągnika z dwiema przyczepami

16

8

Samochodu ciężarowego

35

9

Samochodu ciężarowego z przyczepą

40

10

Ręki, kosza, torby, wózka ręcznego – artykułów rolnych

3

11

Ręki, kosza, torby, wózka ręcznego – innych artykułów

8

12

Stołu będącego wyposażeniem targowiska

20

13

Zorganizowanego przez sprzedającego punktu sprzedaży /ława,
pawilon, namiot, stół/ za każdy 1 m² powierzchni targowiska zajętej
przez wymieniony obiekt

4

14

Ziemi do ręki za 1 m²

3

15

Pozostałe formy sprzedaży

10

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem do poboru opłaty targowej wyznacza się:
1) na targowisku gminnym – Gminną Spółdzielnię „SCH” w Małkini Górnej;
2) w obrębie całej gminy, z wyjątkiem pkt 1) – następujące osoby:
a) Rostkowski Stefan zam. Rostki Wielkie 56
b) Kwiatkowski Czesław zam. Prostyń 194
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso:
1)dla inkasenta o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - w wysokości 65% pobranej opłaty
targowej;
2) dla inkasenta o którym mowa w ust. 2 pkt 2) - w wysokości 30% pobranej opłaty
targowej.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do
10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Gminy Małkinia Górna.
§ 3.
Traci moc:
1. Uchwała Nr 165/XXVII/2001 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2001 roku
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej;
2. Uchwała Nr 9/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002 roku
zmieniająca uchwałę Nr 165/XXVII/2001 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada
2001 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej;
3. Uchwała Nr 128/XXIV/2004 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 3 grudnia 2004 roku
zmieniająca uchwałę Nr 9/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002
roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.
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