
UCHWAŁA NR 166/XXXIV/2013 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 14 listopada 2013 roku 
 

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. 
 

Określa się: 
1) wysokość stawki opłaty targowej; 
2) zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej. 

 
§ 2. 

 

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej: 
1) 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. 
 

§ 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 najpóźniej 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 125/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012 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 dniem                     
1 stycznia 2014 r. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 



 
 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 166/XXXIV/2013 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 14 listopada 2013 roku 

 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień 

 

Uchwała zakłada rozszerzenie kategorii opłaty targowej o nowe rodzaje stanowisk 

handlowych przy pozostawieniu kwoty opłat istniejących kategorii na poziomie 2013 r.  

Wynika to z zastosowania wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych za I półrocze 

roku 2013, w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych w 2012 r., który 

wyniósł 0,9%, co nie wpłynęło na wysokość stawek opłaty targowej przyjętej na 2013 r. 

Wprowadzono nowe stawki dla straganu i stołu handlowego – za 1 mb; oraz nowe kategorie  

i nowe stawki dla namiotu handlowego do 3 mb i powyŜej 3 mb– odpowiednio 10 zł i 20 zł. 

Proponowane zmiany podyktowane są względami praktycznymi, poniewaŜ wzrosło 

zainteresowanie handlem na targowisku oraz przy bramie głównej cmentarza komunalnego. 

Sprzedający korzystają z róŜnych rodzajów sprzętu do handlowania, dlatego spowodowało to 

konieczność dostosowania stawek opłaty targowej do rzeczywistych potrzeb handlujących  

i zapewnienia gminie właściwie pobieranych opłat. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


