Uchwała Nr 343/VIII/2021
Rady Miasta Józefowa
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie opłaty targowej na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1
lit. a oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724), - Rada Miasta Józefowa uchwala,
co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Miasta Józefowa na rok 2022:
a) wprowadza opłatę targową;
b) określa wysokość stawek opłaty targowej;
c) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.
§ 2.
Na terenie Miasta Józefowa wprowadza się opłatę targową.
§ 3.
1. Na terenie Miasta Józefowa określa się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży
z jednego stanowiska w okresie od 01 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przy
sprzedaży:
a) ze stołu
- 40,00 zł;
b) w przypadku innym niż powyżej
- 60,00 zł.
2. Na terenie Miasta Józefowa określa się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży
z jednego stanowiska w pozostałym okresie przy sprzedaży:
a) ze stołu
- 20,00 zł;
b) w przypadku innym niż powyżej
- 40,00 zł.
§ 4.
W przypadku stanowiska stałego, od którego opłatę targową pobiera się w okresie 12
miesięcy nie stosuje się § 3 pkt 1.
§ 5.
Dzienna opłata targowa nie może przekroczyć 852 zł 75 gr.
§ 6.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 7.
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Miasta Józefowa prowadzone przez
Bank Spółdzielczy w Karczewie Nr 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001 lub w kasie
w Urzędzie, w dniu dokonania sprzedaży.

§ 8.
Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na imprezach o charakterze
charytatywnym.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), Rada gminy może wprowadzić opłatę targową.
Powyższą opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży
na targowiskach.
W myśl wyżej wymienionej ustawy targowiskami są wszelkie miejsca, w których
prowadzony jest handel.
Na podstawie art. 16 powyżej wskazanej ustawy zwolnione są z opłaty targowej
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości
w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
Dzienna stawka opłaty targowej w roku 2022 nie może przekroczyć kwoty 852 zł 75
gr, która jest określona w Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 724).
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