
UCHWAŁA NR XXXI/191/16
RADY MIEJSKIEJ W  DUKLI

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, 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 z późniejszymi 
zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Dukla wprowadza opłatę targową, pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Określa wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dukla, w następujący sposób:

1) sprzedaż ze stołu pod zadaszeniem - 10 zł,

2) sprzedaż na stoisku nie zadaszonym o pow. placu od 3 - 5 m2 - 15 zł,

3) sprzedaż na stoisku nie zadaszonym o pow. placu od 1 - 3 m2 - 10 zł,

4) sprzedaż ze wszelkich pojazdów i przyczep o ładowności do 3,5 t - 15 zł,

5) sprzedaż ze wszelkich pojazdów i przyczep o ładowności powyżej 3,5 t - 25 zł,

6) sprzedaż obnośna; z ręki, kosza, wiadra, pudełka - 5 zł.

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

§ 4. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień i miejsce, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do dokonania sprzedaży.

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej zarządza w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej określa Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o.

3. Określa wysokość wynagrodzenia za inkaso inkasentowi wymienionemu w ust. 2, w wysokości 20% brutto 
zainkasowanych kwot.

4. Wyznacza inkasentowi sposób płatności pobranej opłaty targowej, na właściwy rachunek bankowy lub w 
kasie Urzędu Miejskiego w Dukli.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/107/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 3653).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic
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