UCHWAŁA NR XXXIV/448/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Toszek następujące stawki opłaty targowej:
1) przy sprzedaży z wozu konnego /od wozu/ lub ciągnika z przyczepą /od przyczepy 28,00 zł
2) przy sprzedaży z samochodu :
a) od samochodu osobowego 28,00 zł
b) od samochodu dostawczego lub samochodu osobowego z przyczepą 35,00 zł
c) od samochodu ciężarowego 39,00 zł
3) przy sprzedaży na powierzchni handlowej za każdy rozpoczęty 1 m² 2,70 zł
4) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, motoroweru itp. 20,00 zł
5) przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, wiadra /od osoby / 19,00 zł
§ 2. Opłatę targową pobiera inkasent określony odrębną Uchwałą. Ustalona opłata targowa pobierana jest
przez inkasentów na targowisku oraz w innych miejscach sprzedaży.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/237/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
W związku z opublikowaniem obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z
dnia 22 lipca 2021 r. (M. P. 2021 poz. 724) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych na 2022 rok, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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