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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)1) oraz art. 15 i 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Mszczonów. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości: 

1) od sprzedaży ze stoiska oznaczonego 18,2 m² ( 2,6 m x 7 m) - 20 zł, 

2) od sprzedaży za każdy metr bieżący – 10 zł, 

3) od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, klatki – 5 zł, 

4) od sprzedaży od sztuki: 

a) koń, źrebię -12 zł, 

b) bydło – 7 zł, 

5) od sprzedaży płodów rolnych (zboże, ziemniaki, owoce, warzywa), cieląt, trzody chlewnej, owiec i kóz 
z wozu konnego, ciągnika, samochodu – 10 zł od pojazdu, 

6) od sprzedaży materiału szkółkarskiego, artykułów spożywczych, przemysłowych, pochodzenia 
zagranicznego, drobiu i innych z samochodu o ładowności do 1,5 t włącznie i samochodów osobowych – 
20 zł od pojazdu,  

7) od sprzedaży materiału szkółkarskiego, artykułów spożywczych, przemysłowych, pochodzenia 
zagranicznego, drobiu i innych z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t do 2,5 t włącznie - 
30 zł od pojazdu, 

8) od sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczep i naczep o ładowności powyżej 2,5 t do 10 t włącznie 
artykułów spożywczych, przemysłowych i innych na targowiskach - 35 zł od pojazdu, 

9) od sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczep i naczep o ładowności powyżej 10 t artykułów 
spożywczych, przemysłowych i innych na targowiskach – 40 zł od pojazdu. 

2. W przypadku gdy, dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Terminem poboru opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku. 

3. Opłata targowa płatna jest w formie gotówki do rąk inkasenta w dniu sprzedaży. 

§ 4. Inkasentem opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów jest Pan Adam Strojczyk. 

§ 5. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 18 % pobranej i terminowo odprowadzonej opłaty targowej.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 
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§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 9617). 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckim i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 

 
1) zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1969, 1815 
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W myśl
wyżej wymienionej ustawy targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Rada
gminy może wprowadzić opłatę targową, określić inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenie za
inkaso Na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 738) dzienna stawka
opłaty targowej w roku 2020 nie może przekroczyć kwoty 792,21 zł. Niniejszą uchwałą zmienia się
wysokość dziennej stawki opłaty targowej na podstawie analizy porównawczej i wskaźnika wzrostu cen
w ostatnich latach .
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