Uchwała Nr 373/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) , art.15 , art.19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr95 , poz.613 z późn.zm.),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r ( M. P. Nr 55 , poz .755) –
Rada Miasta Józefowa uchwala , co następuje :
§ 1.
1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Józefowa na rok 2011
w wysokości :
1) za handel obnośny z ręki
2) za handel obwoźny z samochodu osobowego lub
pojazdu konnego
3) za handel obwoźny z samochodu bagażowego lub przyczepy ,
samochodu ciężarowego
4) za 1m2 powierzchni zajętej do sprzedaży np. choinek, zniczy,
kwiatów, owoców, warzyw i innych artykułów

-

12,00 zł ;

-

12,00 zł

-

12,00 zł

-

12,00 zł.

.
§ 2.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień , w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3.
Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa .

.
§ 4.
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Miasta Józefowa w Banku
Spółdzielczym w Karczewie Nr 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001 lub w kasie Urzędu.
§5
Zwalnia się z opłaty targowej place wykorzystywane na organizowane festyny i imprezy
kulturalne .
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa .
§7
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia , z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2011 r.
.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej na 2011 r.
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2010r Nr 95 , poz.613 z późn. zm..) opłatę targową 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 2011 nie może przekroczyć kwoty 699,27 zł ,
która jest określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r i
opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 55 pod pozycją 755.
Przy opracowywaniu propozycji stawek opłaty targowej przyjęto wskaźnik inflacji na
poziomie 2,3%.

