Uchwała Nr XII/78/2015
Rady Gminy Wolanów
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2014 r., poz. 849
z późn.zm.) - Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Wolanów

§2
Określa się dzienne stawki opłaty targowej w sposób następujący:
1) przy drobnej sprzedaży z pojemnika, kosza, skrzynki itp. - 2 zł,
2) przy sprzedaży ze straganu i stoiska przenośnego - 10 zł,
3) od straganu i stoiska stanowiącego wyposażenie targowiska – 15 zł.
§3
Opłatę targową pobiera pracownik Urzędu Gminy w ramach wykonywania swoich
obowiązków. Z tego tytułu nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/149/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 9 grudnia 2005 r.
oraz Uchwała zmieniająca Nr XXI/114/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r./ poz. 1045 ) wprowadzono zmianę art. 15 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Przepis art. 15 stanowi, iż opłata targowa obecnie jest świadczeniem obligatoryjnym,
natomiast od 1 stycznia 2016 r. opłata ta dołączy do katalogu opłat lokalnych o charakterze
fakultatywnym, co oznacza , że rada gminy może wprowadzić opłatę targową na terenie
gminy.
Podtrzymując politykę podatkową Rady Gminy Wolanów w zakresie opłaty targowej ,
w projekcie uchwały utrzymano stawki opłaty targowej na dotychczasowym poziomie.
Powyższa uchwała uwzględnia zatem zmianę przepisów i jest dostosowano do nowego stanu
prawnego.

