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UCHWALA/NR XXXI.201.2021 
Rady Gminy Siubice 

z dnia 25 Iisfopada 2021 roku 

w sprawle: oplaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz artAO ust.1, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r .0 samorlij.dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 15 
ust.l, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dhia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., Boz.1170, z 2021 r. pozAI 0, poz.1558 ) w zwi,!zku 
z Obwieszczeniem Ministra Finansow, Funquszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. 
w sprawie g6rnych stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. z 2021 
r. poz.724) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia'29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst 

I 

jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1540, poz. 1598) Rada Gminy Siubice uchwala, co nast~puje: 

§ 1 
Wprowadza siy oplaty targow,! na terenie Gminy Slubice. 

§2 
1. 	 Ustala siy dzienn,! stawky oplaty targowej od sprzedaZy z ryki, koszykow, stoisk, wozow 

konnych, przyczep oraz pojazdow sam,ochodowych w nastypuj,!cych wysokosciach: 
a) od sprzedaZy odzieZy i innych artykulow przemysIowych 34,00 
b) od sprzedaZy warzyw, owocow 12,00 
c) od sprzedaZy kwiatow, krzewow 33,00 

2. 	 Dzienna stawka oplaty targowej od sp~zedaZy na straganach wynosi 41,00 
3. 	 Dzienna stawka opIaty targowej od sptzedaZy innej niz wymieniona w ust. 1 i 2 31,00 
4. 	 W przypadku sprzedazy towarow 0 ro:znym asortymencie, dla ktorych wlasciwa jest 

wiycej niz jedna stawka oplaty targowej, stosuje siy jedn,! wyzsz'! stawky oplaty targowej. 
5. 	 Terminem platnosci opIaty targowej j~st dzien, w ktorym dokonywana jest sprzedaz. 
6. 	 Zarz'!dza siy pobor oplaty targowej w drodze inkasa. 
7. 	 Oplaty targow,! pobieraj,! inkasenci L Joanna Maslanka, Natalia Kordalewska. 
8. 	 Ustala siy wysokosc wynagrodzenia za inkaso w wysokosci 10 % od pobranej 

i terminowo odprowadzonej przez idkasenta opIaty. 
9. 	 Inkasent pobieraj,!cy oplaty targowi'! wplaca j,! w terminie 5 dni od dnia jej pobrania 

w kasie Urzydu Gminy SIubice lub na rachunek budzetu Gminy Slubice. 
§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Slubice. 
§ 4 

Traci moc uchwaIa Nr XI.78.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku Rady Gminy Slubice 
w sprawie oplaty targowej. 

§ 5 
Uchwaia podlega ogioszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Dr XXXI.201.2021 


Rady Gmioy Slubice 

z doia 25 lirtopada 2021 r. 


Zgodnie z ustawq z dnia 12 stycznia 1991 r. p podatkach i oplatach lokalnych rada gminy moze 
wprowadzi6 oplaty targowq i okresli6 zasady ustalania i poboru oraz tenniny platnosci 
i wysokosci stawek tejze oplaty. 

Aktualna Uchwaia Nr XI.78.2019 Rady Gminy Slubice z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie 
oplaty targowej na terenie gminy Slubice obowiqzuje do dnia 31.12.2021 roku. 

W przygotowanej uchwale w sprawie oplaty targowej podwyzszono stawki dla poszczeg61nych 
rodzaj6w oplat targowych srednio 0 10 %. 
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