
UCHWAŁA Nr XXVIII/163/09 

RADY GMINY CHYNÓW 

z dnia 16 lipca 2009 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru 

oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w gminie Chynów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 19 pkt 1, lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 

dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 

2009r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Chynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Chynów od osób dokonują-

cych sprzedaży na targowisku w następującej wysokości: 

1. Z ręki, torby, kosza, skrzynki oraz innych pojemników - 3zł. 

2. Z placu, ze stołu, straganu o powierzchni do 3m2 - 7zł. 

3. Z placu, ze stołu, straganu o powierzchni powyżej 3 m2 - 10zł. 

4. Z samochodu osobowego, wozu konnego - 10zł. 

5. Z przyczepy, platformy, samochodu ciężarowego, dostawczego - 15zł. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sezonową sprzedaż własnych produktów rolnych i ogrodniczych wy-

produkowanych na terenie Gminy Chynów. 

§ 3.1. Poboru opłaty targowej dokonuje upoważniony pracownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej w Chynowie. 

2. Opłata targowa pobierana jest codziennie. 

3. Poboru opłaty targowej dokonuje się na drukach ścisłego zarachowania ewidencjonowanych przez 

Urząd Gminy w Chynowie. 

4. Pracownik pobierający opłatę targową codziennie: 

1) rozlicza się z pobranych pokwitowań opłaty targowej, 

2) przekazuje zebrane opłaty targowe na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w BIP Gminy oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Stankiewicz 

 

 


