
UCHWAŁA NR 125/XXV/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy 
 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Określa się: 

1. wysokość stawki opłaty targowej; 
2. zasady ustalania i poboru opłaty targowej oraz terminy jej płatności. 

 
§ 2. 

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej: 
1. z samochodu osobowego, straganu, stołu  - 10 zł; 
2. z innych samochodów, przyczep, naczep – 15 zł; 
3. z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 6 zł. 

 
§ 3. 

W przypadku, gdy dla danej sprzedaŜy właściwa jest więcej niŜ jedna stawka opłaty targowej, 
stosuje się stawkę wyŜszą. 
 

§ 4. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień sprzedaŜy. 
 

§ 5. 
Opłata targowa wnoszona jest do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej. 
 

§ 6. 
Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ własnych produktów rolnych. 
 

§ 7. 
Traci moc uchwała nr 150/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień. 
 

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 9. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem1 stycznia 2013 r. 
 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 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 17.06.1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy cięŜarowe (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. 



Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


