Uchwała Nr 158 /05
Rady Gminy Celestynów
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawek opłaty targowej na
terenie Gminy Celestynów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z póżn. zm.) oraz §1 pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach ( M. P. z 2004 r., Nr 46, poz. 794).. Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje;
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, w wysokościach:
Przy sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych i kwiatów:
1)
obwoźnej ( z ręki, koszyka, skrzynki)
3,50 zł
2)
z wózka ręcznego (roweru)
3,50 zł
3)
z wozu konnego
8,00 zł
4)
z ciągnika z przyczepą
11,50 zł
5)
z samochodu osobowego
9,00 zł
6)
z samochodu osobowego z przyczepą
12,50 zł
7)
z samochodu o ładowności do 1000 kg
19,50 zł
8)
z samochodu ciężarowego o ładowności od 1000 kg do 2500 kg
29,00 zł
9)
z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2500 kg
37,00 zł
10)
z przyczepy samochodu ciężarowego
19,50 zł
11)
ze stoiska za 1 m2
3,50 zł ,
nie więcej niż 579,86 zł
§2
1.
Zarząd.za się pobór opłaty targowej określonej w § 1 w drodze inkasa.
2.
Opłatę targową pobierał będzie inkasent w osobie Pana Kazimierza Piętki, Nr PESEL 58121110579.
3.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia inkasenta wynosi 20 % łącznej opłaty miesięcznej pobranej od
sprzedających
4.
Zobowiązuje się inkasenta do wpłacenia opłaty targowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Celestynów do każdego 5-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu. w którym nastąpił pobór opłaty
targowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§4
Traci moc uchwała Nr 124/04 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad ustalenia i
poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Celestynów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/ Artur Kubajek /

Uzasadnienie:

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 43/K/05 z dnia 9 lutego 2005 stwierdziło
nieważność § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 124/04 z dnia I 8 grudnia 2004 roku.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia uchwały w nowej formie.

Sporządził
Jerzy Kobus

