
UCHWAŁA NR XIII/128/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2015 poz.1515), art.15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014.849) oraz art.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. O ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.2015.1484) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze miasta Dębicy.

§ 2. Wysokość stawek dziennej opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach określa załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 3. Nie podlega opłacie targowej sprzedaż nabiału oraz runa leśnego.

§ 4. 1. Poboru opłat targowych w drodze inkasa dokonuje inkasent.

2. Inkasentem opłat targowych jest Maciej Sadowski prowadzący działalność gospodarczą: MACIEJ 
SADOWSKI OGRODY SERWIS

3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 15% od zainkasowanej sumy wpływów uzyskanych z opłat 
targowych.

4. Inkasenci, pobierający opłatę targową, zobowiązani są wydać pokwitowanie stwierdzające wysokość 
uiszczonej opłaty.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/370/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim i na Targowisku Miejskim w Dębicy.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/128/2015

Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki dziennej opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Dębicy

1. od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra – 1 zł.

2. od sprzedaży z samochodu osobowego – 15 zł.

3. od sprzedaży z samochodu dostawczego do 1 t. – 20 zł.

4. od sprzedaży z samochodu dostawczego od 1t.-3,5t – 25 zł.

5. od sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 3,5 t. – 30 zł.

6. za1 m2 zajmowanej powierzchni – 2,50 zł.

Od osób dokonujących sprzedaży w innych miejscach niż wyznaczone do tego targowiska pobiera się opłaty 
targowe w wysokości:

1. z ręki, kosza, wiadra – 2 zł.

2. przy sprzedaży związanej ze świętami m.in. Świętem Wszystkich Świętych, Bożym Narodzeniem, 
Wielkanocą, - w okresie 30 dni poprzedzającym święta – 6 zł./1 m2
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