
 

UCHWAŁA Nr XXXIII.165.2013 

RADY GMINY BRAŃSZCZYK 

z dnia 15 lutego 2013 roku 

 

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w 

drodze inkasa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i 

opłat lokalnych w 2013r. ( M.P. z 2012 r. poz. 587), Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w Gminie Brańszczyk w wysokości 5,00 zł od 

sprzedaży z zajęciem 1m
2 

powierzchni. 

 

§ 2.  Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 

przepisach  za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez 

prowadzącego targowisko. 

 

§  3.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  

 

§ 4. Poboru opłaty targowej w miejscowości Brańszczyk dokonuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Brańszczyku, ul. Bielińska 29, a w miejscowości Poręba pan Eugeniusz 

Kukwa zam. Poręba-Kocęby 92, za wynagrodzeniem 20% zainkasowanej należności. 

 

§  5.  Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okres miesięczny w terminie do 

10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Brańszczyk. 

 

§  6.  Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79zł.  

 

§ 7.  Traci moc uchwała Nr XI/61/03 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 września 2003r. w 

sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru. 

 

§  8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

Podpisała: 

Przewodnicząca Rady Gminy  

Beata Pieńkos 

 


