
 

 

 UCHWAŁA NR XXIII/187/17 

 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej 

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

z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579  

i poz. 1923, M. P. z 2016 r. poz. 779 i poz. 979) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/86/15 Rady Miejskiej 

w Knyszynie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy 

Knyszyn od 01 stycznia 2016 r. (Podl.2015.4190 z dnia 2015.12.09) Rada Miejska w Knyszynie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Stawki opłaty targowej wynoszą: 

1. Przy sprzedaży artykułów pochodzenia rolniczego: 

1) z wozu konnego, traktora z "wozem konnym", z przyczepy samochodu osobowego, samochodu osobowego 

- 5 zł. 

2) z samochodu dostawczego, ciężarowego, platformy, przyczepy rolniczej, przyczepy samochodu 

ciężarowego - 10 zł. 

3) z wózka ręcznego, roweru, z ręki, z kosza - 2 zł. 

4) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 2 zł. 

2. Przy sprzedaży artykułów żywnościowych i artykułów przemysłowych: 

1) z samochodu towarowo-osobowego o ładowności: 

a) do 2,0 ton - 15 zł. 

b) pow. 2,0 ton - 30 zł. 

2) z samochodu ciężarowego o ładowności: 

a) do 2,0 ton - 15 zł. 

b) pow. 2,0 ton - 30 zł. 

3) z samochodu osobowego, przyczepy samochodu osobowego - 10 zł. 

4) z wózka ręcznego, roweru - 5 zł. 

5) z walizki, kosza, ręki - 5 zł. 

6) ze stanowiska na stole - 10 zł. 
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7) od pozostałych form sprzedaży - 10 zł. 

8) od punktu gastronomicznego - 40 zł. 

9) od autobusu handlowego - 40 zł. 

10) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 10 zł. 

§ 2. Przy łącznej sprzedaży z jednego miejsca sprzedaży różnych artykułów wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 

pobiera się opłatę targową w następującej wysokości: 

1) z samochodu ciężarowego o ładowności do 2,0 ton - 20 zł. 

2) z samochodu towarowo-osobowego o ładowności do 2,0 ton - 20 zł. 

3) z samochodu ciężarowego o ładowności pow. 2,0 ton - 40 zł. 

4) z przyczepy samochodu ciężarowego o ładowności do 2,0 ton - 10 zł. 

5) z przyczepy samochodu ciężarowego o ładowności pow. 2,0 ton - 20 zł. 

6) w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 10 zł. 

§ 3. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej stosuje 

się stawkę wyższą. 

§ 4. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży określonej w § 1-2 bez względu na ilość 

wystawionych sztuk, rodzaju sprzedaży lub ilość zajętej powierzchni do sprzedaży nie może przekroczyć 

maksymalnej dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 751,65 zł. 

§ 5. Ustala się następujące zasady pobierania opłaty targowej: 

1) pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez inkasentów; 

2) na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Miejskiego w Knyszynie: Bukrym Leszek, Snarski 

Wiesław, Magnuszewski Zdzisław, Rafałowski Andrzej; 

3) inkasent zobowiązany jest wydać stosowne pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej na podstawie druku 

ścisłego zarachowania. 

§ 6. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych 

kwot opłaty targowej. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach kwartalnych na konto wskazane przez Inkasenta. 

§ 7. Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży. 

§ 8. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy Gminy Knyszyn najpóźniej 

w dniu następnym po dniu, w którym została zainkasowana opłata. 

§ 9. Opłata targowa stanowi dochód budżetu Gminy Knyszyn. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie 

wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

(Podla.2015.4217 z dnia 2015.12.10) oraz uchwała Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 

15 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały XI/87/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek 

opłaty targowej (Podla.16.1446). 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Irena Wysocka 
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