
UCHWAŁA NR XIV/93/2015
RADY GMINY JEDLIŃSK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 
2015 r., poz. 1515), 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 jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),

Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Jedlińsk.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących 
wysokościach:

1) przy sprzedaży zwierząt, od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:

a) konie, źrebięta, bydło – 8 zł;

b) cielęta – 4 zł;

c) trzoda chlewna – 4 zł;

d) prosięta – 2 zł;

e) owce, kozy i inne – 2 zł;

2) przy sprzedaży mebli – 20 zł;

3) przy sprzedaży posiłków małej gastronomii – 20 zł;

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra – l,50 zł;

5) przy sprzedaży z roweru, wózka ręcznego – 5 zł;

6) przy sprzedaży z samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą, wozu konnego, przyczepy 
ciągnikowej lub samochodu dostawczego o ładowności do l tony:

a) płodów rolnych nie przetworzonych – 5 zł;

b) artykułów spożywczych i przemysłowych – l0 zł;

c) pozostałe – 7 zł;

7) przy sprzedaży z przyczepy ciągnikowej lub samochodu o ładowności od l do 3,5 tony – 15 zł;

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 796



8) przy sprzedaży z samochodu z przyczepą lub naczepą o łącznej ładowności poniżej 3,5 tony – 20 zł;

9) przy sprzedaży z samochodu z przyczepą lub z naczepą o łącznej ładowności powyżej 3,5 tony – 30 zł

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje 
się stawkę wyższą.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jedlińsk 
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Żurowska
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