
UCHWAŁA NR XXVII.172.2020 
RADY GMINY BRAŃSZCZYK 

z dnia 15 października 2020 r. 

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

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713) 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 lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz.1170, poz. 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatpodatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, poz. 1423) Rada 
Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Brańszczyk. 

§ 2. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej w Gminie Brańszczyk określa się w następujących 
wysokościach: 

a) do 5 m2- 10,00 zł, 

b) powyżej 5 m2- 15,00 zł. 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

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

§ 5. Poboru opłaty targowej w miejscowości Brańszczyk dokonuje Zakład Gospodarki Komunalnej ul. 
Bielińska 29 Brańszczyk, a w miejscowości Poręba Pan Jan Brejnak zam. Poręba Średnia 36. 

§ 6. Ustala się wynagrodzenie inkaso za pobór opłaty targowej w wysokości 40% pobranych                  
i terminowo odprowadzonych kwot. 

§ 7. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okres miesięczny,  w terminie do           
10 każdego  dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Brańszczyk. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVIII.95.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015 r.                  
w sprawie opłaty targowej. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Ewa Wielgolaska 
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