
w sprawie oplaty targowej 

UCHWAtA Nr VII.39.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27 marca 2019 roku 

Na podstaw ie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z pain. zm .), 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Na terenie Gminy Baboszewo wprowadza si~ oplat~ targowq. 

§2 
1. Z zastrzezeniem ust. 2 dziennq stawk~ oplaty targowej obowiqzujqcej na terenie Gminy Baboszewo 

ustala si~ w wysokosci - 20,00 zl 

2. Dzienna stawka oplaty targowej wynosi : 

1) przy sprzedazy z samochodu osobowego lub dostawczego - 20,00 zl 

2) przy sprzedazy ze stolu handlowego lub namiotu - 20,00 zl 

3) przy sprzedazy z r~ki lub z kosza - 5,00 zl 

3. W przypadku, gdy dla danej sprzedazy wlasciwa jest wi~cej nii jedna stawka oplaty targowej, 

stosuje si~ stawk~ wyiszq. 

4. Term inem platnosci oplaty targowej jest dzien, w ktarym dokonywana jest sprzedaz. 

§ 3 

1. Zarzqdza s i~ pobar oplaty targowej w drodze inkasa. 

2. Wyznacza si~ inkasentaw oplaty targowej w osobach: 

1) Pani Sylwia Adamska 

2) Pani Wio letta Derecka 

3) Pan Tadeusz Dolinski 

3. Inkasent pobierajqcy oplat~ targowq odprowadza jq, za okresy miesi~czne, w terminie do 5 dnia 

kazdego miesiqca za poprzedni miesiqc na rachunek bankowy lub w kasie Urz~du Gminy w 

Baboszewie. 

4. Za inkaso oplaty targowej ustala si~ wynagrodzenie w wysokosci 25% pobranej i terminowo 

odprowadzonej oplaty targowej. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Wajtowi Gminy. 

§5 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym Wojewadztwa 

Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 

do UCHWAlY Nr VII.39.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27 marca 2019 roku 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., 0 podatkach i oplatach lokalnych Rada Gminy 

Baboszewo wprowadza oplat~ targowq na terenie Gminy Baboszewo, do kt6rej poboru zgodnie z art. 19 ust. 

2 ustawy wyznacza inkasent6w. Wynagrodzenie za pob6r i terminowo odprowadzonej oplaty targowej 

ustalono w wysokosci 25% zainkasowanych kwot oplaty. 


