
UCHWAŁA NR XLVII/291/2022 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim       

w Łaskarzewie na 2023 rok. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ), Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:                

§1 

Uchwala się opłatę za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie: 

1) za rezerwację stałego stanowiska handlowego, w wysokości 44,71 zł netto plus obowiązująca 

stawka podatku vat za miesięczny okres rezerwacji. 

2) za korzystanie z energii elektrycznej, w wysokości 15,00 zł brutto za każdy dzień targowy od 

jednego przyłącza. 

3) za korzystanie z toalety publicznej 2,50 zł brutto od osoby. 

4) za uprzątnięcie i zagospodarowania pozostawionych odpadów na stanowisku handlowym, 

150,00 zł za rozpoczęty 120 litrowy worek. 

§2 

Opłatę za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku, objęta niniejszą uchwałą, 

należy wpłacać przelewem na rachunek Urzędu Miasta Łaskarzew, BS Łaskarzew 08 9217 0001 

0000 1049 2000 0250. 

§3 

Dzienne opłaty targowe pobiera się niezależnie od należności określonych w §1. 

§4 

Tracą moc Uchwały Nr XXXVI/210/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 listopada 2021 roku 

w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w 

Łaskarzewie na 2022 rok.   

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

§6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma 

zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 roku.  

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej      

(Dz. U. z 2021 r. poz. 679). Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie 

ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz                 

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 Mając na względzie powyższą regulację, analogicznie jak w latach poprzednich 

koniecznym jest ustalenie opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim         

w Łaskarzewie. 
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