
  

UCHWAŁA NR XXXVI/209/2021 

RADY MIASTA ŁASKARZEW  

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2022 rok  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.) i art.15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, ze zm.) 

zarządza się co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie  

miasta Łaskarzew. 

§ 2 

Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej w wysokości 25,00 zł z zastrzeżeniem że: 

1. Przy sprzedaży artykułów spożywczych lub przemysłowych ze stoiska, straganu lub 

samochodu, za 1m2 zajmowanej powierzchni targowiska stawka wynosi  – 2,00 zł 

2. Przy sprzedaży wyrobów mięsnych 3,11 zł za 1m2 powierzchni pod stoisko lub samochód lecz 

nie mniej niż stawka wynosi – 36,00 zł 

3. Przy sprzedaży płodów rolnych własnej produkcji: 

a) z ręki, koszyka lub stolika stawka wynosi – 1,00 zł 

b) z wyznaczonych stanowisk niezadaszonych stawka wynosi – 14,00 zł 

 

§ 3 

Opłatę targową zależną od zajmowanej powierzchni pobiera się za każdy rozpoczęty 1 m2 zajętej 

powierzchni. 

§ 4 

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwej jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, 

stosuje się stawkę wyższą. 

§5 

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

 

§ 6 

Traci moc uchwała Nr XXV/138/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2020 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Łaskarzewie  w  2021 

roku. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma 

zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 roku. 
         

          Przewodniczący Rady Miasta 

           Leszek Bożek 

 

 

 



  

 

Uzasadnienie 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Łaskarzew. 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych, w brzmieniu 

obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., stanowi, że od wszystkich osób i jednostek dokonujących 

sprzedaży na targowiskach pobiera się opłatę targową. 

Jednak dniem 01 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy, zgodnie z którą opłata targowa 

będzie pobierana o ile wprowadzi ją Rada Miasta. Burmistrz Miasta Łaskarzew przedkłada 

projekt uchwały wprowadzającej opłatę targową ponieważ stoi na stanowisku, że odstąpienie od 

poboru opłaty targowej, stawiałoby w sytuacji uprzywilejowanej pewną grupę osób 

dokonujących sprzedaży na targowisku. Natomiast dla budżetu gminy brak opłaty targowej 

oznaczałoby obniżenie rocznych dochodów. W roku 2020 dochody z tego tytułu wyniosły 

100 636,60 zł, a w 2021 roku z powodu zawieszenie poboru opłaty targowej w ramach 

rekompensaty dla gmin ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Miasto Łaskarzew 

otrzymało 118 606,50 zł. Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta Łaskarzew przedkłada 

projekt niniejszej uchwały, uznając go za w pełni zasadny.  
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