
UCHWAŁA Nr XLIIlt93l12

Radv Gminv Leoncin

z dnta 30 listooadaf0l2 roku

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie ar1. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst  jednohty:Dz.U.22001r.  Nr 142,  poz.I59I;22002r.  Nr 23,  po2.220,  Nr 62,  poz.  558,
Nr 113,  po2.984,  Nr 153,  poz.  1271,  Nr 214,  poz.  1806;22003 r .  Nr 80,  poz.7 l7,  Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. I44I; z
2006 r .  Nr 17,  poz.  128,  Nr 181,po2.  1337; z f00 l  r .  Nr  48,  po2.327,  Nr i38,  poz.974,Nr
173, poz. I2I8 z 2008 r. Nr 1 80, poz. 1 1 1 1, Nr 223, poz. 14581, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1.241; 22010 r. Nr 28, poz. I42, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. f30;
z20 I l  r .N r  117 ,poz .679 ,N r2 I , poz . l l 3 ,N r  I 34 ,poz .777 ,N r2 I7 ,poz .1281 ,N r  I 49 ,poz .
887,22012 r. poz. 567) i art..1,9 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnta I2 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych, (tekst jednolity: DzU, zf0I0 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.
620 ,N r225 ,po2 .  1461 ,N r226 ,po2 .  I 4 l 5 ; z f ) I I r .  N r  102 ,  poz .584 ,N r  112 ,po2 .654 ,N r
I7),, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. art. 47 $ 4a ustawy z dnta 29 sierpnia 1997 r. -

Ordynacja podatkowa (ekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.749) Rada Gminy Leoncin
uchwala' co następuje:

$ 1 . Uchwałą niniej szą Rada Gminy Leoncin :

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności
dla inkasentów oraz wvnagrodzenie za inkaso.

$ 2.1. Z zastrzeŻęniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na
terenie Gminy Leoncin w wysokości7 zt.

2,Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaŻy z:

1) samochodu osobowego' straganu' stołu - ll zł';

2) innych samochodów, pTzyczep, naczep . 13 zł;

3) zwozka ręcznego' roweru' ręki i kosza - 7 zł.

$ 3.W przypadku, gdy dla danej sprzedaŻy wł'aściwa jest więcej ntŻ jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę vvryiszą.

l Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŻenia następLrjących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
l) dyrektywy 92l|06lEwG z dnia 7 grudnia l992 r. w sprawie ustanowięnia wspólrrych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między palistwan-ri członkowskimi (Dz,Urz. WE L 368 z |7 .|f .|992),
2) dyrektywy l999l62lwE z dnia |7 czerwca l999 r. w sprawie pobierania opłat za uŻytkowania niektÓrych typów in|rastruktury

przez pojazdy cięŻarowe (Dz.Urz. WE L l87 z20.07.|999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zalnieszczolle w nllliejszej ustawie _ z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą

Polską członkostwa w Unii Europejskiej _ dotyczą ogłoszenia tych aktów rv Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej _ wydanie specja|ne.



$ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sptzedłŻ.

$ 5.l. Zaruądza się pobór opłaty targowej w drodze iŃasa. O

2. Pobór opłaty targowej powierza się Samorządowemu Zakładowi Budzetowemu.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty
targowej w wysokości 5 Yo pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza jąu za okresy miesięczne, w terminie
do 5 kazdego miesiąc za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Leoncin

s 6. Z dniem wejścia w Życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIX/94/1lRady
Gminy Leoncin z dnl'a 23 listopada2}Ilw sprawie określenia wysokości opłaty targowej na
terenie gminy Leoncin.

$ 7. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym WojewódŹwa Mazowieckiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewo dni c ru", *pilGminy

Arkadiusz ri#"1n.r.i


