
UCHWAŁA NR XXV/203/13
RADY GMINY DMOSIN

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 i poz. 645), art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 
102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i pkt 4 lit. a) obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2014 r. (M. P. z 9 września 2013 roku poz. 724) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Dmosin w następującej wysokości: 

1) Przy sprzedaży we wszystkich formach jej prowadzenia dla powierzchni handlowych do 2m2 – 5,00 zł oraz 
dodatkowo 10,00 zł za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni handlowej z zastrzeżeniem pkt 2. 

2) Dla handlu prowadzonego w niedziele i święta: 

a) od punktu sprzedaży lodów – 65,00 zł; 

b) od innych stoisk handlowych o powierzchni do 2m2 – 30,00 zł, oraz dodatkowo 20,00 zł za każdy następny 
rozpoczęty m2 powierzchni handlowej;

3) Przy sprzedaży z samochodu do 3,5 tony – 50,00 zł; 

4) Przy sprzedaży z samochodu powyżej 3,5 tony – 60,00 zł; 

5) Przy sprzedaży z autobusu – 70,00 zł.

2. W przypadku zbiegu różnych stawek opłaty, należy pobrać jedną opłatę – wyższą.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Opłata targowa pobierana jest za wydaniem pokwitowania. 

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż.

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

2. Wyznacza się na inkasentów Panią Annę Szymańską, Panią Magdalenę Działak oraz Panią Elżbietę 
Wojciechowską.

§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie za pobranie opłat w wysokości 10 % pobranych w danym miesiącu opłat 
targowych. 

2. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie po rozliczeniu wpłat, w terminie 10 dni od daty wpływu na rachunek 
budżetu Gminy pobranej opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/129/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 października 2012 r. w sprawie opłaty 
targowej zmieniona uchwałą Nr XVIII/149/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca 
uchwałę Nr XVII/129/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty targowej. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Michalska
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