
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia    ………………… 2015 r. 

w sprawie opłaty targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849  
z późn.  zm.) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Podkowa Leśna opłatę targową. 
 
§ 2. Określa się następujące stawki dzienne opłaty targowej za sprzedaż artykułów  

             i produktów: 
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 powyżej 3 m – 20 zł, 
6) z wózka ręcznego, roweru, z ręki i kosza – 6 zł. 
 
§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka 

opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. 
 
§ 4. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia  

do wykonywania sprzedaży. Opłata targowa wnoszona jest do kasy urzędu lub na  
konto Urzędu Miasta Podkowa Leśna najpóźniej w dniu sprzedaży. 

 
§ 5.  Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych produktów rolnych. 
 
§ 6. Traci moc uchwała nr 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  

14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień  
i uchwała Nr 174/XXXVI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem  
1 stycznia 2016 r. 
 
             Monika Płaszewska-Opalińska 
                        /-/ Radca prawny 
 
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 użytkowanie 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. 
 



 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej  

 
 

 
Projekt uchwały przygotowano w związku ze zmianą ustawy o samorządzie 

terytorialnym, w której podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej przestało być dla gmin 

obligatoryjne. Pomimo, że wpływy z tytułu opłaty targowej są niewielkie, proponuję 

pozostawić je na dotychczasowym poziomie. 
 

Dochody budżetu z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wyniosły: w 2014 r. – 1.640 zł, 

w 2013 r. – 1.080 zł. W poprzednich latach był to dochód jeszcze mniejszy (432 zł w 2012 r., 

272 zł  w 2011 i 352 zł w 2010 r.).  
 

Wzrost ten był spowodowany podwyżką stawek  w 2013 r., kiedy podwyższono kwoty opłaty  

o 20% i zwiększonym zainteresowaniem handlem kwiatami i zniczami przy cmentarzu,  

co w znaczny sposób wpłynęło na wzrost dochodu z tytułu opłaty targowej. 

 

 

Główny specjalista 
/-/ 

Małgorzata Niewiadomska 
 

 

 
 

 


