Projekt
z dnia 16 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz.506, 1309 i 1696), art.15 ust.1,art.19 pkt.1 lit. a ) i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U z 2019 r. poz.1170 z póź.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Na terenie Gminy Warlubie ustala się stawki opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży
w wysokości:
1) z samochodu ciężarowego i dostawczego - 20,00 zł
2) z samochodu osobowego - 10,00 zł
3) od sprzedaży obnośnej artykułów spożywczych i przemysłowych z ręki, kosza, skrzyni, wiadra, wózka
ręcznego, itp :
a) od 1 mb zajmowanego stanowiska - 4,00 zł
b) za każdy następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska - 3,00 zł
4) od sprzedaży bezpośredniej ze stołu:
a) do 1,5 mb stołu - 5,00 zł
b) za każdy następny rozpoczęty metr bieżący stołu - 4,00 zł
§ 2. 1Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzonych

kwot.

3. Inkasent pobierajacy opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Warlubie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Warlubie:XXXVI/218/2017 r. z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie.( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2017 r. , poz.4763)
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodziw życie 1 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 stawka opłaty targowej nie może przekroczyć
792,21 zł dziennie. Proponowane stawki mieszczą się w granicach określonych przepisami prawa.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak
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