Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Bogdan; Przewodniczący Rady Gminy Małkinia
dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 79/VII/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty
targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia
Górna
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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna
uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Małkinia Górna.
§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie targowiska „Mój Rynek” w Małkini Górnej
zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej:
1) za sprzedaż ze stanowiska zadaszonego - 8,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni handlowej;
2) za sprzedaż ze stanowiska niezadaszonego – 7,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni handlowej.
2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej poza terenem targowiska „Mój Rynek” w Małkini Górnej
zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w kwocie 9,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni handlowej.
3. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej dla rolników sprzedających płody rolne pomniejsza się o 50%
w stosunku do stawek określonych w ust. 1 i 2.
§ 3. 1. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.
2. Pobór opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa, w dniu prowadzonej sprzedaży, za wyjątkiem
określonym w ust. 3.
3. Opłatę targową można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Małkinia Górna przed przystąpieniem do
sprzedaży.
§ 4. 1. Na inkasenta opłaty targowej na terenie targowiska "Mój Rynek" oraz poza nim wyznacza się Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małkini Górnej.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 55% od
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy tygodniowe, w każdy pierwszy dzień roboczy,
za tydzień poprzedni, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 87/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie
opłaty targowej na terenie Gminy Małkinia Górna.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Bogdan
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