Projekt
z dnia 9 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.1) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (MP
z 2015r. poz. 735) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Mszczonów.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości :
1) od sprzedaży ze stoiska oznaczonego 18,2 m2 (2,6m x 7m) - 20 zł
2) od sprzedaży za każdy metr bieżący - 8 zł
3) od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, klatki - 3 zł
4) od sprzedaży od sztuki:
a) koń, źrebięta - 12 zł
b) bydło - 7 zł.
5) od sprzedaży płodów rolnych ( zboże, ziemniaki, owoce, warzywa), cieląt, trzody chlewnej, owce i kozy
z wozu konnego, ciągnika, samochodu – od pojazdu - 7 zł.
6) od sprzedaży materiału szkółkarskiego, artykułów spożywczych, przemysłowych, pochodzenia zagranicznego,
drobiu i innych z samochodu o ładowności do 1,5 t włącznie i samochodów osobowych - 15 zł
7) od sprzedaży materiału szkółkarskiego, artykułów spożywczych, przemysłowych, pochodzenia zagranicznego,
drobiu i innych z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t do 2,5 t włącznie - 25 zł
8) od sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczep i naczep o ładowności powyżej 2,5 t art. spożywczych,
przemysłowych i innych na targowiskach - 35 zł
9) od sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczep i naczep o ładowności powyżej 10 t art. spożywczych,
przemysłowych i innych na targowiskach - 40 zł
§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
2. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
§ 4. Inkasentem opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów jest Pan Adam Strojczyk.
§ 5. Ustala się prowizję dla inkasenta w wysokości 15,00 % od zainkasowanych opłat targowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 października 2008r
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r. Nr 196, poz. 7249 z późn. zm.)
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1] zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.
1283 i poz. 1777
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 15 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz.U. z
2014r. poz. 849 z późn. zm.) od roku 2016 istnieje fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej.
W związku z powyższą regulacją opłata targowa będzie mogła być pobierana od wszystkich osób i
jednostek dokonujących sprzedaży na targowiskach o ile wprowadzi ją rada.
Odstąpienie od poboru opłaty targowej oznaczałoby obniżenie rocznych dochodów budżetu gminy.
Stawki opłaty targowej w przedłożonym projekcie nie ulegają zmianie, co jest odbiciem braku
wzrostu górnych granic stawek podatkowych i opłat.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (MP z 2015r. poz. 735), górna stawka
opłaty targowej w 2016r. nie może przekroczyć 758,47 zł dziennie.

Id: E86B6F77-D450-4B5B-AABB-0C4CF5FF3E8B. Projekt

Strona 1

