
 

 

 

UCHWAŁA NR XLV/358/2021 

RADY GMINY DYDNIA 
z dnia 22 listopada 2021r. 

 

w sprawie opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372), 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 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 
(M.P. z 2021 r., poz. 724) - Rada Gminy Dydnia uchwala co następuje: 

       § 1. 1. Wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Dydnia. 

2. Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku oraz innych miejscach 

w których prowadzona jest sprzedaż na terenie Gminy Dydnia. 

 

§ 2. 1. Ustala dzienną stawkę opłaty targowej  pobieranej od dokonujących sprzedaży na targowisku 

gminnym „Mój Rynek” w Dydni zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 2343/6, 

w wysokości: 

1) od sprzedaży  na stanowisku zadaszonym o powierzchni 2 m2 - 15 ,00 zł, 

2) od sprzedaży na stanowisku zadaszonym o powierzchni 4 m2  - 20,00 zł, 

3) od sprzedaży na stanowisku niezadaszonym - 10,00 zł. 

§ 3. 1. Ustala dzienną stawkę opłaty targowej  pobieranej od dokonujących sprzedaży w miejscach 

poza wyznaczonym targowiskiem gminnym w wysokości: 

1) od sprzedaży na powierzchni handlowej do  6 m2 - 8,00 zł, 

2) od sprzedaży na powierzchni handlowej powyżej 6 m2  - 12,00 zł 

2. Dzienna łączna kwota opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej dziennej stawki opłaty 

targowej ogłaszanej przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy. 

3. Opłata targowa pobierana jest w gotówce w dniu dokonywanej sprzedaży. 

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu „KRUSZ-BET” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie.  

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % zainkasowanej kwoty.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia. 

§ 6. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY                        

                                                                                                                                                 Rady Gminy 

                                                                                                                                                    /-/mgr Piotr Szul 
 


