UCHWAŁA NR XXXVIII.358.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty
oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (Dz. U. z 2017r. poz. 1785) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.2) Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Halinów wprowadza się opłatę targową.
§ 2. 1. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy
Halinów w wysokości 20,00 zł.
3. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy sprzedaży oraz od miejsca prowadzenia sprzedaży
1) dzienna stawka opłaty targowej przy sprzedaży na terenie targowiska położonego w Halinowie przy
ul. Piłsudskiego róg Paderewskiego oraz targowiska położonego w Okuniewie przy ul. Rynek wynosi:
a) sprzedaż z ziemi, z roweru, z wózka ręcznego, ręki, koszyka lub skrzynki - 7,00 zł;
b) sprzedaż ze stoiska - 20,00 zł;
c) sprzedaż ze stoiska z samochodem, z samochodu lub samochodu z przyczepą lub naczepą - 27,00 zł
2) dzienna stawka opłaty
w § 2 ust. 3 pkt 1 wynosi:

targowej

przy

sprzedaży

poza

terenem

targowisk

wymienionych

a) sprzedaż z ziemi, z roweru, z wózka ręcznego, ręki, koszyka lub skrzynki - 10,00 zł;
b) sprzedaż ze stoiska - 40,00 zł;
c) sprzedaż ze stoiska z samochodem, z samochodu lub samochodu z przyczepą lub naczepą - 50,00 zł
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza się Inkasentów opłaty targowej:
1) na terenie sołectwa Okuniew – Halina Klepacka, Elżbieta Klepacka;
2) na pozostałym terenie gminy Halinów – Barbara Rendaszka, Adam Rendaszka.
3. Inkasentowi, o którym mowa w ust. 2, ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości
20% od pobranych kwot.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII.102.2015 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Halinów opłaty
targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, zmienionej uchwałą nr
XIII.114.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie
Gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

1) 1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
Dz. U. z 2015r. poz. 1649, z 2016r. poz. 1948,
z 2017r. poz. 648, 768, 935, 1537.

Uzasadnienie
W związku z wejściem od 1 stycznia 2016 roku zmian w zakresie podatków i opłat lokalnych
wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz 1045). Ustawa ta wprowadziła fakultatywność opłaty w tym opłaty targowej
pozostawiając decyzje o jej wprowadzeni radzie gminy. Projekt uchwały proponuje przyjęcie na terenie gminy
opłaty targowej. Wysokość prowizji oraz osoby inkasentów pozostawiono jak w roku 2017. Obciążenia dla
budżetu z tytułu podjęcia uchwały (prognozowane na podstawie lat ubiegłych wydatki na wynagrodzenie
wynikające z inkasa) to 16.000 zł, przy przewidywanych wpływach w wysokości 80.000,00 zł. Środki są
zabezpieczone w budżecie w Dziale 750 Rozdział 75023 § 4100.

