
UCHWAŁA NR XI/66/15
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej i terminów jej 
płatności.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 
1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późń. 
zmianami ) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późń. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Zaręby Kościelne

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku wiejskim w Zarębach Kościelnych przy ulicy 
Czyżewskiej oraz w innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż.

1) Od sprzedaży towarów z :

a) przyczepy ciągnikowej - 4 złote

b) samochodów osobowych – 5 złotych

c) samochodów osobowych z przyczepą – 7 złotych

d) samochodów osobowo-towarowych – 7 złotych

e) samochodów ciężarowych – 10 złotych

2) Od sprzedaży towarów :

a) wyłożonych na placu- 3 złote

b) ze stanowisk wyznaczonych pod zadaszeniem – 10 złotych

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa, który reguluje odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/38/99 Rady Gminy z dnia 26 marca 1999r.w sprawie określenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej, oraz uchwała Nr XXX/162/01 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2001r. 
zmieniająca uchwałę Nr VII/38/99 z dnia 26 marca 1999r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski
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