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UCHWAŁA NR 11/18
RADY GMINY CELESTYNÓW
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
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 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z póź.
zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2018 r.
poz. 800 z póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745), Rada Gminy Celestynów
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Celestynów:
1) wprowadza opłatę targową,
2) określa wysokość stawek opłaty targowej,
3) określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej.
§ 2. Na terenie Gminy Celestynów wprowadza się opłatę targową.
§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Celestynów:
1) za sprzedaż na Targowisku „Mój Rynek” w Celestynowie:
a) ze stanowiska z pomieszczenia zlokalizowanego w pawilonach do sprzedaży – 40,00 zł za każde
stanowisko,
b) na ponumerowanych stanowiskach zadaszonych – 30,00 zł za każde stanowisko,
c) na ponumerowanych stanowiskach niezadaszonych – 25,00 zł za każde stanowisko,
d) w pozostałych miejscach - 5,00 zł za każdy zajęty m2 powierzchni;
2) za sprzedaż w miejscu organizacji festynu, dożynek, odpustu lub innych wydarzeń - 5,00 zł za każdy zajęty
m2 powierzchni;
3) za sprzedaż przy cmentarzach - 5,00 zł za każdy zajęty m2 powierzchni;
4) za sprzedaż na targowisku w Starej Wsi – 5,00 zł za każdy zajęty m2 powierzchni;
5) za sprzedaż w pozostałych miejscach - 100,00 zł.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
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§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, dokonywanego bezpośrednio w miejscu
sprzedaży.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Tadeusza Wiśniewskiego
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % pobranych i terminowo
wpłaconych przez niego kwot.
4. Inkasent zobowiązany jest do wpłaty pobranej opłaty targowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Celestynowie w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym nastąpił pobór opłaty targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 7. Traci moc Uchwała nr 118/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty
targowej (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 299).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
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