
UCHWAŁA NR XV/135/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego 
wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  
2020  r. poz. 713.) art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit .a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa. (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz art 4. ust. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43), Rada Gminy Stanisławów postanawia: 

§ 1. Wprowadzić opłatę targową na terenie Gminy Stanisławów. 

§ 2. 1. Określić dzienne stawki opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy 
Stanisławów w następującej wysokości: 
LP Wyszczególnienie Kwota 
1 od samochodu ciężarowego z przyczepą 30 zł 
2 od samochodu ciężarowego bez przyczepy 25 zł 
3 od samochodu ciężarowo-osobowego 15 zł 
4 od samochodu osobowego z przyczepą lub bez 12 zł 
5 od ciągnika z przyczepą lub wozem konnym z towarem 7 zł 
6 od wozu konnego z towarem 5 zł 
7 za sprzedaż innych towarów do 3 mb stoiska 

- za każdy następny 1 mb, 
15 zł 
7 zł 

8 od samochodu osobowego, dostawczego bez towaru 3 zł 
9 od wozu konnego lub przyczepy ciągnikowej bez towaru 3 zł 
10 osoby wjeżdżające pojazdami samochodowymi płacą wg typu pojazdu, mogą zająć 

stoisko prostopadle do ulic przejazdowych o szerokości do 3 mb bez dodatkowych 
opłat, 
- za każdy następny mb stoiska po 

5 zł 

11 inne pozycje nie wymienione wyżej 5 zł 

2. Określić dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży poza terenem targowiska na takich samych zasadach 
jak obowiązuje na terenie targowiska z wyjątkiem punktów 8 i 9 tabeli. 

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasenta. 

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wyznaczenia inkasentów do poboru opłaty targowej. 

2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie do 2 dnia następnego tygodnia za poprzedni 
tydzień, do kasy Urzędu Gminy Stanisławów. 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, o której mowa w §2 ust.1 w wysokości 15% pobranych 
i terminowo odprowadzanych kwot brutto. 

4. Wynagrodzenie ustalone w pkt 3, po potrąceniu podatku dochodowego będzie wypłacone na wskazane przez 
Inkasenta konto bankowe nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 5. Traci moc uchwała NR XII/68/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 
opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
nie wcześniej niż 1 września 2020 r.  

 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

Konieczność wprowadzenia opłaty targowej na terenie całej gminy wynika z wielu problemów jakie

pojawiają się w związku ze sprzedażą produktów na terenie Gminy, zwłaszcza w Stanisławowie. Brak

stosownej uchwały sprawia, że Gmina nie może pobierać opłat od handlujących i zasadniczo powinna ich

karać za nielegalny handel. Dodatkowo należy rozważyć wzrost stawek opłaty targowej na targowisku

gminnym, bowiem obecnie ich poziom jest niski, a wpływy z tego tytułu są ograniczone co w konsekwencji

ogranicza możliwości ponoszenia nakładów inwestycyjnych na rozwój i modernizację targowiska.
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