
UCHWAŁA NR XXVII/303/2014
RADY GMINY ŁĄCK

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.  poz. 645, poz. 1318, poz. 379, poz.1072)  oraz  art.19 pkt.1 lit. a i pkt. 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 
849), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P. 2014r. poz. 718); Rada Gminy Łąck uchwala co 
następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Łąck przy sprzedaży z:

1. „ręki” płodów rolnych, runa leśnego, nabiału oraz pozostałych artykułów          6,00 zł

2. przenośnego stoiska handlowego i gastronomicznego (stół, łóżko polowe)         9,00 zł

3. rozstawionego namiotu (pawilonu)                                                                   12,00 zł

4. ciągnika z przyczepą i bez przyczepy, wozu konnego                                         9,00 zł

5. samochodu osobowego bez przyczepki                                                            9,00 zł

6. samochodu osobowego z przyczepką                                                              12,00 zł

7. samochodu ciężarowego do 3t. ładowności włącznie                                        12,00 zł

8. samochodu ciężarowego od 3t do 5t ładowności włącznie                                14,00 zł

9. samochodu ciężarowego powyżej 5t ładowności włącznie                                16,00 zł

§ 2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 767,68zł dziennie.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

2. Ustala się inkasentów do poboru opłaty:

- Gorzkowska Małgorzata

- Sarzała Kazimierz

- Skalska Zofia

- Zawojek Elżbieta W przypadku nieobecności w/w inkasentów ustala się w zastępstwie:

- Gołębiewska Małgorzata

- Kowalska Elżbieta
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- Kowalczyk Łukasz

- Kwestarz-Chmielecka Katarzyna

- Lewicka Barbara

- Sarzała Mariola

- Sieczkowska Mirosława Anna

- Pacek Sławomir

3. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.

§ 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzi ją do kasy Urzędu Gminy w terminie do następnego 
dnia roboczego po dniu pobrania opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.

§ 7. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego i wchodzi 
w życie  po  upływie 14 dni  od  jej  opublikowania, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r. 
i obowiązuje na rok podatkowy 2015.

 

Przewodniczący Rady

inż. Lech Drohomirecki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 11273


		2014-12-08T12:54:05+0000
	Polska
	Anna Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




