
UCHWAŁA Nr XVI/151/16 

 

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej 

płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia 

za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2016 r. poz. 716) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz.613 z późń.zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. 

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży: 

1) z samochodu osobowego - 30,00zł. 

2) z samochodu osobowego z przyczepą - 50,00 zł. 

3) z samochodu dostawczego do 3,5 t. - 30,00 zł. 

4) z samochodu dostawczego powyżej 3,5 t.  - 50,00 zł. 

5) z ławy, pawilonu, namiotu, towary wyłożone na placu - 50,00 zł. 

6) z wózka ręcznego, ręki, kosza, torby, skrzynki - 10,00 zł. 

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

się bezpośrednio w miejscu prowadzenia handlu. 

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

2. Na inkasentów do poboru opłaty targowej wyznacza się Małgorzatę Książek i Katarzynę Dębek. 

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy Gminy Ostrów 

Mazowiecka, w terminie pięciu dni roboczych od dnia jej pobrania. 

4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 6 % pobranych i 

terminowo odprowadzonych kwot. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka. 

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

Województwa Mazowieckiego.   

 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Sylwester Rozumek 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r . poz. 699, poz. 978, poz.1197, poz. 

1269, poz. 1311 i poz. 1649. 


