
UCHWAŁA NR 174/XXXVI/2013 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 19 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 
targowej oraz zwolnień 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1) § 2. uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 2. 1.  Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaŜ: 
1) ze straganu lub stołu handlowego za 1 mb krawędzi stoiska – 5 zł 
2) z samochodu osobowego  - 10 zł 
3) z samochodu dostawczego do 1,5 t ładowności, przyczepy i naczepy  – 15 zł 
4) z namiotu o szerokości do 3 m – 10 zł 
5) z namiotu o szerokości powyŜej 3 m – 20 zł 
6) z wózka ręcznego, roweru, z ręki lub kosza – 6 zł.” 

2) Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta podkowy Leśnej. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały  
Nr 174/XXXVI/2013  

Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 166/XXXIV/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień 
 
Przedmiotowa uchwała została zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 

która stwierdziła naruszenie prawa poprzez nieczytelny zapis § 2 ust. 1 „Określa się dzienną 

stawkę opłaty targowej: 1) straganu lub stołu handlowego …” poprzez brak przyimka „ze”. 

Zaproponowany czytelniejszy tekst: „Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaŜ: 
1) ze straganu lub stołu handlowego za 1 mb krawędzi stoiska – 5 zł. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 


