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• UCHWALA NR 140/XV/2020 
RAOY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 9 ma!"Ca 2020 r. 

w sprawie oplaty largowej 

Na podslawie art . 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mares 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. 
poz. 506 z p6zn. zm.) art. 47 par 4 a uSlawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja pod,lIkowa (1.j . Dz.U. 2019 r. 
poZ. 900 z p6i:n. zm.), an. 15 usl. ,> art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 199 1 r . 0 podatkach 
i optalsch lokalnych(l.j.Dz.U. 2019 r. poz. 1170 z p6in.zm .) Rada Gminy Nowe Miasto, uchwaJa co nast~puje : 

§ I. I. Na lereoie Gmioy Nowe MiasiO wprowadz3 si~ apIaly targow~. 

2. Oplata targowa jest op-fal<J dzienlllf. 

§ 2. Okresls s iy wysokosc dzieflJlej stawki apiary targowej w nast~pujijcy spos6b: 

I. Na lerenie targowiska gminnego zlokalizowanego w Nowym Miescie przy u1. Targowej 5; 

I) sprzedaz z r~ki, kosza, wozka r~cznego - 5,00 zl, 

2) sprzedaz bezposrednia z samochodu 0 masie calkowitej do 3,5 tony - 20,00 zl, 

3) sprzedaz bezposrednia z samochodu a masie calkowilej powytej 3,5 lony do 6 Ion - 30,00 zl, 

4) sprzedai bezposrednia z samochodu 0 masie calkowitej powytej 6 Ion do 12 lon- 40,00 zl, 

5) sprzedai bezposrednia z samochodu 0 masie caJkowilej powyiej 12 Ion - 50,00 zl , 

6) sprzed....t ze stoiska lub placu: 

a) do 2 rub · 20,00 ll, 

b) za kazdy kolej ny rozpocz~ty 1 mb - 5,00 zl. 

2. Poza wyznaczonym targowi skiem a kt6rym mowa w us!. I ; 

!) sprzedai z r~ki, kasza. w6zka r~znego - 5,00 zl, 

2) sprzedaz ze stoiska lub placu: 

a) do 2 mb - 15,00 zl. 

b) za kawy kol ej ny rozpoc:zt;ty 1 mb - 3,00 zl, 

c) sprzedaz artykul6w ogrodniczych , kwiat6w, krzew6w, choi nek, zniczy i innych akcesari6w cmentamych 
- 50,00 zl. 


§ 3. I. Tenninem plalnosci aplaty largowej jest dzien, w kt6rym dokonywana. jest sprzedai. 


2. W przypadku gdy dla danej sprzedaty wlasciwajest wiycej ni ijedna slawka oplaly targawej. stosuje si~ 
stawky wyi.sz'!-. 

§ 4. [. Zarz'!-dza sit; pob6r oplalY largowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasenta oplaty targowej wyznac:za si~ Gmiony Zaklad Komunalny w Nowym Miekie z siedzib~ 
09-120 Nowe Miasto ul. Apleczna 8. 

3. Ustala sit; wynagrodzellie za inkaso w wysokosci 20% pobranych i temlinowo odprowadzonych opla!. 

4. Inkasent dokonuj,!-c poboru oplary kai.dorazowo potwierdza jej pobranie bilelem oplary tMgowej , 
b!Yd<'jcym drukiem scislcgo zarachowania. 

S.lnkasent rozlicza i przekazuje wplywy Z opiaty targowej, na rachunek bankowy Gminy 
Nowe Miasto, najp6zniej w cilfgu 3 dni od dnia jej pobrania . 

§ 6. Wykonallie uchwaty powierza si~ W6jlowi Gmioy. 

§ 5. Traci moe uc ,",waia Nr 64/1x/20 15 Rady Gminy Nawe Miasto z dnia 20 li stopada 2015 roku w sprawic 
oplaty targowej. 
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• § 7. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogioszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z a rt . 15 i art . 19 uSlawy z dnia 12 stycznia 199\ T. 0 podatkllch i oplatach !okalnych (l .j.Dz.U . 
20 19 T. poz. 1170 z p6fu.zm.) fada gooiny moze wprowadzi¢ op!al~ targow'l. Op/at~ targow~ pobiera s i~ od 
osob fiz ycznych, os6b prawnych omz jednoslek orgao izacyjnych nieposiadajijcych osobowosci prawnej 
dokonuj'lcych sprzedaiy na targowiskach. Targowiskami 51} wszc tkie miej sca na kt6rych jest prowadzona 
sprzedai. Wprowadzaj(Jc oplal~ targow'l " ! drodze uchwaly rada gminy okresla r6wniez zaslldy ustalania 
i poborn oraz lenn in), plalnosci apiary targowcj.Zgodnie Z obwieszczeniem Ministra 
Finans6w z dnia 24.07.20 19 T. (M.P. z 20 19 r. poz. 738) w 2020 roku stawka apialy targowej oie mote 
przekroczyc dziennie 792 ,2 1 2f. G6me graniee slawek kwolowych na kai-dy rok podatkowy s<l oglaszane na 
podslawie art. 20 us!. 2 ninicjszej ustawy. 
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