
UCHWALA R 111.17.2018 
Rady Gmi Siubice 

z dnia 11 gru nia 2018 roku 

w spraWle: oplaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ora art.40 ust.l, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r . 0 samorzqdzie gminnym ( ekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.l 000, 
poz.1349 i poz.1432), art.15 ust.1, art.19 kt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (te tjednolity Dz. U. z 2018 r., poz.l445, 1669, 1693 
i 1722) w zwiqzku z 0 bwieszczeniem Mi istra Finansow z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie 
gornych stawek kwotowych podatkow i opl t lokalnych na rok 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz.745) 
oraz art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpni 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2018 r. poz.800, z 2017r., poz.249 ,z 2018 r., poz.650, poz.723, poz.lOOO, poz. 1039, 
poz.l075, poz.l499, poz.1544 i poz. 1693) Rada Gminy Siubice uchwala, co nast~puje: 

§ 1 
Wprowadza siy oplaty targowq na terenie miny Slubice. 

§2 
1. 	 U stala siy dziennq oplaty targowq od przedazy z ryki, koszykow, stoisk, wozow konnych, 

przyczep oraz pojazdow samochodo ch w nastypujqcych wysokosciach: 

a) od sprzedazy odziezy i innych artyk low przemyslowych 30,00 

b) od sprzedazy warzyw, owocow 11,00 

c) od sprzedazy kwiatow, krzewow 29,00 


2. 	 Dzienna oplata targowa od sprzedazy na straganach wynosi 36,00 
3. 	 W przypadku sprzedai:y towarow roznym asortymencie, dla ktorych wlasciwa jest 


wiycej niz jedna stawka oplaty 'targo ej, stosuje siy jednq wYZSZq stawky oplaty targowej . 

4. 	 Terminem platnosci oplaty targowej est dzien, w ktorym dokonywanajest sprzedaz. 
5. 	 Zarzqdza siy pobor oplaty targowej drodze inkasa. 
6. 	 Oplaty targowq pobierajq inkasenc' - Grazyna Czarnecka, Joanna Maslanka. 
7. 	 Ustala siy wysokosc wynagrod enia za inkaso w wysokosci 10 % od pobranej 


i terminowo odprowadzonej przez f' kasenta oplaty. 

8. 	 Inkas~nt pobierajq~y oplaty. targo q wplaca jq w termini~ 5 dni ~d dnia jej pobrania 


w kasle Urzydu Gmmy Slublce lub a rachunek budzetu Gmmy Slublce. 


§ 3 I 
Wykonanie uchwaly powierza siy Wojto i Gminy Slubice. 

§4 
Traci moc uchwala Nr XXXI. 185 .2017 dnia 1 grudnia 2017 roku Rady Gminy Slubice 
w sprawie oplaty targowej. 

§ 5 
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzi nniku Urzyd wym Wojewodztwa Mazowieckiegol 
i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2 19 roku. 



UZASADNIENIE 
do Uchwaly 111.17.2018 

Rady Gminy Slubice 
z dnia 11 grudnia 2018 roku 

Zgodnie z zapisami art. 9 pkt. 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku 0 zmianie ustawy 
o samorzqdzie gminnym oraz niektorych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2016 roku oplata 
targowa nie jest oplatq obligatoryjnq. Wymieniona wyzej ustawa daje mozliwosc prowadzenia 
takiej oplaty na zasadach okreslonych m.in. w ustawie. 
Zgodnie z dyspozycjq przewidzianq w art.20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1445) Minister Finansow w drodze 
obwieszczenia w Dzienniku Urz((dowym Rzeczpospolitej Polskiej -" Monitor Polski" ogiosil 
gome granice stawek kwotowych oplat lokalnych, w tym oplaty targowej, z uwzgl((dnieniem 
wskamika cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Goma stawka oplaty targowej ustalona 
zostaia na kwot(( 778,20 zl. 
Wskainik cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszego polrocza 2018 roku w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wg komunikatu Prezesa Glownego 
Urz((du Statystycznego z dnia 25 lipca 2018 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim 
z 2018 r., poz.745, zostal podwyzszony 0 1,02 % . 
Biorqc powyzsze pod uwag(( dokonano przeliczenia wysokosci stawek oplaty targowej 
obowiqzujqcej na terenie Gminy Slubice w 2018r. 0 wskaznik 1,6 %, ustalajqc w ten sposob 
stawki na rok 2019. 

eno" Januszewski 

" 


