
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.”.
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§ 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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