
                     

 
UCHWAŁA  NR IX/71/2011 

RADY GMINY SOCHOCIN 

Z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
 

 

w sprawie  określenia wysokości  stawek opłaty targowej 
 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.)   

 oraz art. 15  i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620;  Nr 225, poz. 

1461, Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 

1016) Rada Gminy uchwala,  co następuje: 

 

§ 1. Określa się dzienną stawkę  opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy 

Sochocin: 

1) sprzedaż ze stoiska/samochodu – 17,00 zł, 

2) sprzedaż z ręki/koszyka – 6,00 zł.   

 

 § 2. Traci moc uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia   

2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                       

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i z mocą obowiązującą od dnia       

1 stycznia 2012 r.   

 

 

 

              
           

                                                                    

 

                                        

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

                                         do Uchwały Nr IX/71/2011 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej       
 

 
 

W związku z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zm.)               

i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku  w sprawie  górnych 

granic stawek kwotowych   podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95 poz. 961). 

Wysokość stawki opłaty  targowej nie może przekroczyć  728,64  złotych dziennie .  

Zaproponowano stawki opłaty targowej na  2012 r. zwiększając średnio o 4,2 %  

(przewidywany wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r.)                       

w stosunku do stawek uchwalonych na 2011 rok . Zastosowano również podział opłaty 

targowej w zależności od charakteru prowadzonego handlu na targowisku.  

 

 

 

                                                                                           

 
 

 

 

 

 


