Uchwała Nr XII/87/15
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust 1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) i 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala co następuje:
§ 1.
1) Wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
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 inkasentów, termin płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2.
1. Określa się stawki dziennej opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w następującej wysokości:
L.p.
Wyszczególnienie
Kwota
zł/gr
1.
od samochodu ciężarowo-osobowego o masie całkowitej do 3,5
9,00
tony
2.
od samochodu ciężarowego z przyczepą o masie całkowitej od 3,5
24,00
tony do 6 ton włącznie
3.
od samochodu ciężarowego bez przyczepy o masie całkowitej od
19,00
3,5 tony do 6 ton włącznie
4.
od samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 6 ton
34,00
5.
od samochodu osobowego z przyczepą lub bez przyczepy
9,00
6.
od ciągnika z przyczepą z towarem
14,00
7.
od ciągnika z wozem konnym z towarem
9,00
8.
od wozu konnego z towarem
4,00
9.
za sprzedaż innych towarów do 3 mb stoiska
9,00
- za każdy następny 1mb
4,00
10. za wprowadzenie 1 szt bydła lub konia
4,00
11. za wprowadzenie lub wniesienie innych zwierząt domowych , w
2,00
tym gołębi , do 1m2 stoiska
12. za ptactwo domowe i nabiał , do 1 m2 stoiska
2,00
13. od wozu konnego lub przyczepy ciągnikowej bez towaru
2,00
14. osoby wjeżdżające pojazdami samochodowymi płacą wg typu
pojazdu, mogą zająć stoisko prostopadle do ulic przejazdowych o
szerokości do 3 mb bez dodatkowych opłat,
- za każdy następny 1 mb stoiska
2,00
15 wjazd samochodu ,ciągnika, wozu konnego po towar,
1,00
do 15 min
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2. Za handel poza targowicą obowiązuje opłata jak na targowicy według stawek niniejszego
cennika.
§ 3.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, pobieranego przez inkasenta
wyznaczonego przez Wójta Gminy.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.1, w wysokości 10 %
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
3. Szczegółowe warunki dokonywania poboru opłaty targowej, określa umowa zawarta z
inkasentem.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Mińsk
Mazowiecki
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki
Jolanta Bąk
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