
RADA MIEJSKA
w GmejeCki—l UCHWAŁA NR lll/32/2018

RADY MIEJSKIEJw GLINOJECKU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2018 r. poz, 994 ze zmianami), art. 19 ust. 1 pkt a) i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 47 @ 4a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. _ Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
uchwala się co następuje:

51.
Na terenie Gminy Glinojeck wprowadza się oplate targowa

9 2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawke oplaty targowej obowiązująca na terenie
Gminy Glinojeck w wysokości 22 zł.

2. Dzienna stawka oplaty targowej przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza

wynosi 15 zl.

9 3.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży wlasciwa jest więcej niż jedna stawka oplaty targowej,
stosuje się stawkę wyższą.

94.
Terminem platności oplaty targowej jest dzień, w ktorym dokonywana jest sprzedaż.

5 5.

Zarządza się pobór oplaty targowej w drodze inkasa.
Pobo'r oplaty targowej powierza się inkasentowi Pani Bogumile Milewskiej.
Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór oplaty targowej
w wysokości 5 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający oplate targową rozlicza ja w ciągu 7 dni od jej pobrania na rachunek
Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck — Nr 22 8229 0005 0000 0912 2000 0230.

56.
Traci moc Uchwala Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie opłaty targowej.

ś7.
Uchwala wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR III/32/2018

RADY MIEJSKIEJW GLINOJECKU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie opłaty targowej

Zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej

określa, w drodze uchwały, rada gminy z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej

przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (MP. poz. 745). Rada gminy może

zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość

wynagrodzenia za inkaso

Przedmiotem regulacji uchwały jest wyznaczenie nowego inkasenta ora wysokosć

oplaty targowej.

Sporządził: Paweł Figórski


