
UCHWAŁA NR X/68/19
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 19 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa

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), 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 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. § 3 Uchwały Nr XVI N/92/15 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 7140) otrzymuje 
brzmienie:

„§ 3. Stawki dzienne opłaty targowej na terenie Gminy Somianka wynoszą:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszów, skrzyni, stolików – 12,00 zł;

2) przy sprzedaży z:

a) samochodu osobowego – 14,00 zł,

b) ciągnika rolniczego z przyczepą – 16,00 zł,

c) samochodu ciężarowego do 3 ton ładowności – 19,00 zł,

d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton – 24,00 zł,

e) wozu konnego – 13,00 zł;

3) przy sprzedaży ze straganu – 2,40 zł za 1 m2 zajętej powierzchni;

4) przy sprzedaży w innych formach – 1,60 zł za 1 m2 zajętej powierzchni, zastrzeżeniem § 3 pkt 5;

5) przy sprzedaży w innych formach, dokonywanej przez rolników na Targowisku „Mój Rynek” 
w Somiance – 1,20 zł za 1 m2 zajętej powierzchni.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Somianka zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa

W myśl art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) rada gminy w
drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość
stawek opłat określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Na terenie Gminy Somianka ustalone zostały w 2015 r. uchwałą Rady Gminy
Somianka następujące stawki dzienne opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszów, skrzyni, stolików – 12,00 zł;
2) przy sprzedaży z:

a) samochodu osobowego – 14,00 zł,
b) ciągnika rolniczego z przyczepą – 16,00 zł,
c) samochodu ciężarowego do 3 ton ładowności – 19,00 zł,
d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton – 24,00 zł,
e) wozu konnego – 13,00 zł;

3) przy sprzedaży ze straganu – 2,40 zł za 1 m2 zajętej powierzchni;
4) przy sprzedaży w innych formach – 1,60 zł za 1 m2 zajętej powierzchni.

W 2018 roku oddane zostało do użytku Targowisko „Mój Rynek” w Somiance.
Planuje się udostępnienie targowiska do sprzedaży produktów.

Targowisko wybudowane zostało z dofinasowaniem ze środków PROW 2014-
2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów”.

Dotacja została udzielona na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w
targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i
rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1230, z późn. zm.).

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 7 w/w rozporządzenia Gmina Somianka otrzymała
punkty za obniżenie kosztów wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez
rolników o co najmniej 25%  w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej. W związku z powyższym
gmina Somianka zobowiązana  jest do zmniejszenia kosztów wynajmu powierzchni
handlowej dla rolników.

Obowiązująca uchwała w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w
drodze inkasa nie określa obniżonych stawek opłaty targowej przy sprzedaży
produktów przez rolników. Dlatego też nie byłoby podstaw do pobierania obniżonej
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opłaty targowej od rolników. Skutkowałoby to koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji.
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