
UCHWAŁA NR 146/XIX/12
RADY GMINY W NOWYM DUNINOWIE

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2013 rok.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z 2012 r. poz.567) i art. 19 pkt 1 lit.
a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102,
poz. 584, Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz.1016; Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29
sierpnia  1997  r.  –  Ordynacja  podatkowa  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2012  r.  poz.  749)  oraz
obwieszczenia  Ministra  Finansów z  dnia  2  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  górnych granic  stawek
kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2013 r. (M.P. Z 2012 r. poz. 587), Rada Gminy w
Nowym Duninowie uchwala co następuje: 

§ 1

1. Ustala się dzienną opłatę targową w wysokości:

a) od sprzedaży ze stoisk i straganów o wielkości:
• do 4 m2 13,00 zł.
• powyżej 4 m2 16,00 zł.

b) od sprzedaży z samochodów dostawczych, ciężarowych i osobowych
• artykuły przemysłowe, odzież - 16,00 zł.
• artykuły spożywcze – 13,00 zł.

c) od sprzedaży z ręki i koszów –          6,00 zł.

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa

3. Na inkasentów wyznacza się osoby posiadające pisemne upoważnienie Wójta do wykonywania
ww. czynności w osobach:
1) Keplin Jolanta
2) Pacholec Krystyna

4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 25% od zainkasowanej i wpłaconej
kwoty opłaty targowej.

1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)  dyrektywy 92/106/EWG  z  dnia  7  grudnia  1992  r.  w  sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
     Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  –  z  dniem  uzyskania  przez

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne. 



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.



Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej na 2013 r.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010r
Nr 95 , poz.613 z późn. zm..) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych , osób prawnych oraz
jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości  prawnej,  dokonujących  sprzedaży  na
targowiskach.
W myśl wyżej wymienionej ustawy targowiskami są wszelkie miejsca , w których prowadzony jest
handel.
Na podstawie art.16 powyżej wskazanej ustawy zwolnione są z opłaty targowej osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży
na targowiskach ,  które  są  podatnikami  podatku  od  nieruchomości  w związku  z  przedmiotami
opodatkowania położonymi na targowiskach.
Dzienna stawka opłaty targowej w roku 2012 nie może przekroczyć kwoty 757,79 zł , która jest
określona  w  Obwieszczeniu  Ministra  Finansów z  dnia  2  sierpnia  2012  r  i  opublikowanym w
Monitorze Polskim z 2012 r. pod pozycją 587.


