UCHWALA N r 641IX/2015
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 20 listopada 2015 roku
w sprawie oplaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l i art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorUldzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacjapodatkowa ( Dz. U. z 20 15r. Poz.613 z p6Zn zm.), art. IS ust.1, art. 19 pkt I Iit. a, pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 20 14r. poz. 849 z p6Zn.
zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje:

§1
Uchwal<j. niniejsz<j. Rada Gminy:
1) wprowadza oplaty targow<j.;
2) okresla wysokosc stawek oplaty targowej;
3) okresla zasady ustalania i poboru oraz terminy platnosci oplaty targowej;
4) zarz<j.dza pob6r oplaty targowej w drodze inkasa, okresla inkasent6w terminy platnosci
dla inkasent6w oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2

Wprowadza siy oplaty targow<j. na terenie Gminy Nowe Miasto.

§3
Okresla siy na terenie Gminy Nowe Miasto dzienne stawki oplaty targowej w nastypuj<j.cej
wysokosci:
1) z samochodu osobowego - 10 zl
2) z samochodu towarowego -20 zl
3) z pojazdu
4)

ci~gnika

0

lad. ponad 3,5 tony, przyczep -30 zl

rolniczego - 8 zl

5) w6zka rycznego, roweru , ryki i kosza - 5 zl
6) ze straganu lub stolika przy sprzedaZy:
a) art. ogrodniczych , rolno - spoZywczych , spoZywczych - 10 zl
b) art. sprzytu gospodarstwa domowego - 10 zl
c) odzieZy i obuwia nowego - 20 zl
d) odzieZy i obuwia uZywanego -10 zl
7) z namiotu i pawilonu art. odziezowe, tekstylne, przemyslowe - 20 zl
8) kwiat6w i akcesori6w cmentamych - 40 zl
9) artykul6w ogrodniczych ,krzew6w, choinek- 30 zl
10) ze stanowiska z pieczywem i wyrobami cUkiemiczymi - 20 zl
11) ze stanowiska z nabia!em, rybami - 20 zl

12) ze stanowiska z wydlinami i wyrob6w wydliniarskich - 20 zl
13) kanapek, ciast, herbaty, kawy

W

formie bufetu -20 zl

14) innej formie niz wyzej wymienione - 20 zl

§4

1. Terminem platnosci oplaty targowej jest dzien, w kt6rym dokonywana jest sprzedai:.
2. W przypadku, gdy dla danej sprzedai:y wlasciwa jest wiycej niz jedna stawka oplaty
targowej, stosuje siy stawky wyzsz~.
3. Wysokosc dziennej oplaty targowej nie moze przekroczyc dziennie 758,47 zl.

§5
1.

Zarz~dza

siy pob6r oplaty targowej w drodze inkasa.

2. Pob6r oplaty targowej powierza siy inkasentom:
1) Pani Wieslawie Maksiewicz,
2) Pani Malgorzacie Szymanskiej.

3. Ustala siy wynagrodzenie inkasent6w,

0

kt6rych mowa w ust. 2, za pob6r oplaty

targowej w wysokosci 25% od pobranych i terminowo odprowadzonych oplat.
4. Potwierdzeniem poboru oplaty targowej

s~

blankiety oplaty targowej.

§6
Traci moc uchwala Nr 116IXXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie okreslenia stawek oplaty targowej i

zarz~dzania

poboru oplaty targowej w drodze

inkasa.

§7
Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy.

§8

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego
i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie
do Uchwaly Nr 64IIXl2015 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 20 listopada 2015 roku
w sprawie oplaty targowej na terenie Gminy Nowe Miasto na rok 2016.

Na podstawie Komunikatu Prezesa G16wnego Urzydu Statystycznego z dnia 15 lipca
2015r. w sprawie wskaznika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych w I p6lroczu 2015r. 
kt6ry wyni6s1 98,8 - okreslono g6m~ stawky oplaty targowej na 2016r. kt6ra nie moze
przekroczyc 758,47z1 dziennie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2b ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych - targowiskami w rozumieniu przepis6w dotycz~cych oplaty targowej s~
wszelkie miejsca, w kt6rych prowadzona jest sprzedaz, oplacie targowej nie podlega
sprzedaz dokonywana w budynkach lub w ich czysciach. Maj~c na uwadze wysokosc
g6mej granicy dziennej stawki oplaty targowej, wynosz~cej w roku 2016 kwoty 758,47z1
uznac nalezy, iz w realiach Gminy Nowe Miasto okreslenie tychze stawek Kwot
wymienionych w §3 projektu uchwaly, nie powinno bye dla przedsiybiorc6w zbyt
uci~liwe, a jednoczesnie uzasadnione.
Maj~ na uwadze powyzsze, podjycie uchwaly w zaproponowanym brzmieniu jest
uzasadnione.

