
UCHWAlA Nr XI/71/2015 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie optaty targowej, okreslenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso. 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit "a" i pkt 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i optatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 p6Zn. zm .), 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Wprowadza si~ optat~ targowq, kt6rq pobiera si~ od os6b fizycznych, os6b prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadajqcych osobowosci prawnej dokonujqcych sprzedazy na terenie Gminy 

Baboszewo. 

§2 

1. Okresla si~ dzienne stawki optaty targowej w wysokosci: 

1) przy sprzedazy z samochodu osobowego lub dostawczego - 15,00 zt; 

2) przy sprzedazy ze stotu handlowego lub namiotu -10,00 zt; 

3) przy sprzedazy z r~ki lub z kosza - 7,00 zt; 

2. Terminem ptatnosci optaty targowej jest dzien, w kt6rym dokonywana jest sprzedaz. 

§3 

1. Zarzqdza si~ pob6r optaty targowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasenta optaty targowej wyznacza si~ sottysa sotectwa Baboszewo. 

3. Za inkaso optaty targowej ustala si~ wynagrodzenie w wysokosci 25% pobranej i terminowo 

odprowadzonej optaty targowej. 

4. Zobowiqzuje si~ inkasenta do miesi~cznego rozliczenia z pobranej optaty targowej w kasie 

Urz~du Gminy w Baboszewie lub na rachunek bankowy Urz~du Gminy w Baboszewie 

w terminie do 5-go dnia kazdego miesiqca za miesiqc poprzedni. 



§4 

Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty traci moc Uchwata Nr XXII/191/2013 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie wysokosci stawek optaty targowej, okreslenia 

inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso. 

§5 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§6 

Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego wchodzi 

w zycie z dniem 1 stycznia 2016 roku . 

PRZEWO RADY 


