Uchwała Nr 118/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku
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 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), a także na podstawie
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) uchwala
się, co następuje:
§1
Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
na targowiskach na obszarze Gminy Celestynów, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej
w budynkach lub w ich częściach.
§2
Dzienna stawka opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów wynosi:
1) przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki, wózka
4,00 zł
ręcznego, roweru
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego
9,00 zł
3) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepą
13,00 zł
4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego
29,00 zł
5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego z przyczepą
37,00 zł
6) przy sprzedaży dokonywanej w inny sposób niż określony
4,00 zł
w pkt 1-5 za każdy rozpoczęty 1m² powierzchni zajętej do
sprzedaży
§3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej określonej w § 1 w drodze inkasa.
2. Opłatę targową pobierał będzie inkasent – Pan Tadeusz Wiśniewski.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % pobranych
i terminowo wpłaconych przez niego kwot.
4. Inkasent dokonuje wpłaty opłaty targowej na konto Urzędu Gminy w Celestynowie
w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym nastąpił pobór opłaty targowej.
§4
Traci moc uchwała Nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
na terenie Gminy Celestynów oraz uchwała Nr 80/15 Rady Gminy Celestynów z dnia
16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia
28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności
i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 118/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku
Celem dostosowania zapisów przedmiotowej uchwały do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849
z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Dzienna stawka opłaty targowej w roku 2016 nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł,
która jest określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.
(M. P. z 2015 r. poz. 735).
Stawki opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów zostały utrzymane na dotychczasowym
poziomie.

