
UCHWAtA NR XXII/191/2013 


RADY GMINY BABOSZEWO 


z dnia 041istopada 2013 roku 


w sprawie wysokosci stawek optaty targowej, okreslenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso. 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 0 samorzqdzie 

gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 r., poz 594 ze zmianami ) oraz art. 15 i art . 19 pkt 1Iit."a" i pkt 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r., 0 podatkach i oplatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z pozn. 

zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie gornych stawek 

kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2014 roku ( M.P. z 2013 r., poz. 724 ), Rada Gminy 

Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Ustala si~ dzienne stawki oplaty targowej od osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadajqcych osobowosci prawnej dokonujqcych sprzedaiy na targowiskach na 

terenie Gminy Baboszewo w nast~pujqcych wysokosciach: 

1) od sprzedaiy z samochodu osobowego lub dostawczego -15,00 zl 

2) od sprzedazy ze stolu handlowego lub namiotu - 10,00 zl 

3) od sprzedaiy z r~ki lub z koszyka - 7,00 zl 

§2 

1. Zarzqdza si~ pobor oplaty targowej w drodze inkasa . 

2. Pob6r oplaty targowej powierza si~ soltysowi solectwa Baboszewo. 

3. Ustala si~ wynagrodzenie za inkaso w wysokosci 25 % zainkasowanych kwot. 

§3 

Inkasent wplaca pobrane oplaty targowe do kasy lub na rachunek bankowy Urz~du Gminy w terminie 

do kofKa kaidego miesiqca. 

§4 

Traci moc Uchwala Nr IX/105/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie 

okreslenia wysokosci stawki oplaty targowej zmieniona Uchwalq Nr X/109/2011 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011 roku. 



§5 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§6 

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dniu od daty ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014. 


