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UCHWAŁA NR XXIV/142/12
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( j.t.: Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm .) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm .) art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm .), Rada 
Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tabelę dziennych stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej 
Dynów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

2. Do poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów wyznacza się, jako Inkasenta zakład 
budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie. 

3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie Inkasenta w wysokości 10% pobranej opłaty. 

4. Inkasent będzie pobierał opłatę targową przy użyciu kasy fiskalnej. W przypadku awarii kasy fiskalnej 
potwierdzenie zapłaty opłaty targowej będzie odbywało się na kwitariuszach opatrzonych pieczęcią Urzędu 
Miejskiego w Dynowie, ponumerowanych, jako druki ścisłego zarachowania. 

§ 3. 1. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje z chwilą zajęcia miejsca handlowego i sprzedaży na 
targowisku na terenie Gminy Miejskiej Dynów. Targowiskami są wszelkie miejsca na terenie Gminy Miejskiej 
Dynów, na których prowadzona jest sprzedaż. łacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub 
w ich częściach. 

2. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane 
są do uiszczenia opłaty targowej w chwili wezwania przez Inkasenta do zapłaty. 

3. Opłatę targową pobiera się w gotówce w walucie polskiej (PLN), w dniu, w którym dokonywana jest 
sprzedaż na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

4. Opłata targowa pobierana jest osobno za każdy dzień. 

§ 4. Opłata targowa pobierana jest niezależnie od innych opłat ( podatków ), do których zobowiązana jest osoba 
dokonująca sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynowa 
z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2013 roku. 
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Przewodniczący Rady Miasta 
Dynów 

Roman Mryczko
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/142/12  

Rady Miasta Dynów  

z dnia 28 września 2012 r. 

DZIENNE STAWKI OPŁATY TARGOWEJ 

POBIERANE OD OSÓB I JEDNOSTEK DOKONUJACYCH SPRZEDAŻY 
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW 

Ustala się stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 

I. Przy sprzedaży ze stoiska handlowego: 

I. 1) Sprzedaż ze stoiska handlowego zajmującego powierzchnię do 3 m2 ...................................................5,00 zł 

I. 2) Sprzedaż ze stoiska handlowego zajmującego powierzchnię od 3 m2 do 9 m2 ................................... 11,00 zł 

I. 3) Sprzedaż ze stoiska handlowego zajmującego powierzchnię od 9 m2 do 18 m2 ................................ 22,00 zł 

I. 4) Sprzedaż ze stoiska handlowego zajmującego powierzchnię od 18 m2 do 27 m2 ............................... 33,00 zł 

I. 5) Sprzedaż ze stoiska handlowego zajmującego powierzchnię od 27 m2 do 36 m2 .............................. 44,00 zł 

I. 6) ż ze stoiska handlowego zajmującego powierzchnię od 36 m2 do 45 m2 ........................................... 55,00 zł 

II. Przy sprzedaży z samochodu (przyczep) 

II. 1) Przy sprzedaży z samochodu (przyczepy) o ładowności do 1,5 t ........................................................11,00 zł 

II. 2) Przy sprzedaży z samochodu (przyczepy) o ładowności od 1,5 t do 5t............................................... 16,00 zł 

II. 3) Przy sprzedaży z samochodu (przyczepy) o ładowności od 5,0 t ………. ....................................... 22,00 zł 

III. Od osób prowadzących sprzedaż towarów z ręki, koszyka, wiadra.................................................3,00 zł 

IV. Od osób dokonujących sprzedaży - niezależnie od wielkości powierzchni stoiska handlowego lub 
ładowności samochodu ( przyczepy ) - które zajmują dodatkowo (poza stoiskiem handlowym lub 
samochodem ) powierzchnię ekspozycyjną przekraczającą 2 m bieżące, pobiera się opłatę w wysokości 
3,00 zł za każdy metr kw lub bieżący nadwyżki tej powierzchni. 

V. Od osób sprzedających towar z wózka na kółkach............................................................................11,00 zł 


