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UCHWAŁA NR VII/49/15
RADY GMINY DOBRE
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru
oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Określić stawki dziennej opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy
Dobre w następującej wysokości:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyszczególnienie
Od samochodu ciężarowego z przyczepą
Od samochodu ciężarowego bez przyczepy
Od samochodu dostawczego do 3,5 t
Od samochodu dostawczego z przyczepką
Od samochodu osobowego i ciągnika
Od samochodu osobowego z przyczepką
Od ciągnika z przyczepą
Od wozu konnego
Za sprzedaż towarów w inny sposób, do 3 mb stoiska
- za każdy następny 1 mb, nie więcej niż górna stawka opłaty targowej,
określona w art. 19 pkt. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych

Kwota
20 zł
15 zł
10 zł
15 zł
2 zł
10 zł
5 zł
2 zł
5 zł.
1 zł

2. Niezależnie od rodzaju sprzedaży dziennej opłacie targowej podlega również sprzedaż na placach
i ulicach gminy Dobre, w następującej wysokości: do 1 mb stoiska – 2 zł. do 3 mb stoiska – 5 zł. za każdy
następny 1 mb – 1 zł., nie więcej niż górna stawka opłaty targowej, określona w art. 19 pkt. 1a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
3. Podczas uroczystości odpustowych dzienna opłata targowa wynosi :
- do 3 mb stoiska – 20 zł.
- za każdy następny 1 mb – 5 zł., nie więcej niż górna stawka opłaty targowej, określona w art. 19 pkt. 1a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
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4. Podczas uroczystości dożynkowych, obowiązują, niezależnie od miejsca sprzedaży i jej rodzaju
następujące stawki dzienne opłaty targowej:
- do 3 mb stoiska gastronomicznego – 300 zł, innego - 210 zł. Za każdy następny 1 mb :
- stoiska gastronomicznego - 100zł;
- innego - 70zł, nie więcej niż górna stawka opłaty targowej, określona w art. 19 pkt. 1a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 2. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 3. 1. Do poboru opłaty targowej na targowiskach wyznacza się następujących inkasentów:
- Pan Robert Sadowski zam. Walentów , 05-307 Dobre;
- Pan Józef Michalski zam. Dobre, 05-307 Dobre,
- Pan Wiesław Górniak zam. Walentów, 05-307 Dobre.
2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w następującej wysokości:
- wyszczególnione w § 1 pkt. 1 – 4, 6 - 9 - 18 % brutto od zebranego inkasa.
- wyszczególnione w § 1 pkt. 5 - 33 % brutto od zebranego inkasa.
3. Do poboru opłaty wymienionej w §1 ust. 2-4 wyznacza się Urząd Gminy Dobre.
4. Wynagrodzenie ustalone w pkt 2 po potrąceniu podatku dochodowego będzie wypłacone gotówką
nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.
§ 4. Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości jej uiszczenia, przez osoby
zobowiązane do jej uiszczenia, w kasie Urzędu Gminy Dobre lub na jej rachunek bankowy
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/289/14 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie
opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Waldemar Szymański

