
Projekt

z dnia  7 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty 
targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
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. W uchwale Nr 79/VII/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia 
wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej 
i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie targowiska „Mój Rynek” w Małkini Górnej 
zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej:

1) za sprzedaż dokonywaną ze stanowiska zadaszonego:

a) płodów rolnych w wysokości - 3,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni 
handlowej,

b) innych towarów niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a - 6,00 zł za każdy rozpoczęty metr 
bieżący powierzchni handlowej;

2) za sprzedaż dokonywaną ze stanowiska niezadaszonego:

a) płodów rolnych w wysokości - 2,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni 
handlowej,

b) innych towarów niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a – 5,00 zł za każdy rozpoczęty metr 
bieżący powierzchni handlowej.

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną poza terenem targowiska „Mój 
Rynek” w Małkini Górnej zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w kwocie 8,00 zł za każdy rozpoczęty metr 
bieżący powierzchni handlowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE

W związku z orzeczeniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 16 kwietnia oraz
wymogami stawianymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza się stosowne
zmiany w uchwale.
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