
UCHWAŁA NR XXIV/183/2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) , art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.2)), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 

1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki małych ilości produktów rolnych i runa leśnego 3,00 zł. 

2. Przy sprzedaży płodów rolnych, kwiatów, drzewek, krzewów i zwierzyny hodowlanej: 8 zł; w soboty 3,00 
zł. 

3. Przy sprzedaży pozostałych artykułów: 

1) ze stolika, ławy, wózka ręcznego: 5,00 zł.; w soboty 3,00 zł. 

2) z samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą i pojazdu typu VAN: 10,00 zł; w soboty 3,00 zł. 

3) z samochodu o ładowności do 3,5 tony włącznie  15,00 zł; w soboty 3,00 zł, 

4) z samochodu o ładowności powyżej 3,5 tony 25,00 zł; w soboty 3,00 zł, 

5) z namiotu 10,00 zł; w soboty 3,00 zł.

4. Przy sprzedaży artykułów spożywczych i płodów rolnych na targowisku typu „zieleniak” przy ul. 
Żeromskiego z ławy, stolika 3,00 zł. 

5. Przy sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy na terenach przycmentarnych w okresie od 15 października do 
2 listopada włącznie: 10,00 zł.

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

§ 4. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana przy sprzedaży na podstawie niniejszej uchwały nie może 
przekroczyć kwoty określonej przepisem art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
obowiązującej w danym roku podatkowym. 

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

§ 6. Ustalenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta reguluje odrębna uchwała. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVI/367/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 roku 
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2018 r. poz. 2244, M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020., 

M.P. z 2020 r. poz. 673 i poz. 1002.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski
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Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 
jest uprawniona do wprowadzenia na terenie danej gminy opłaty targowej. Podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże 
się z uporządkowaniem stawek względem asortymentu aktualnie obecnego na rynku oraz niewielkimi podwyżkami 
i obniżkami w niektórych rodzajach asortymentu. Ponadto wprowadzono nową stawkę przy sprzedaży artykułów 
okolicznościowych na terenach przycmentarnych. Powyższe działania mają na celu także usprawnienie poboru 
opłaty przez nowego inkasenta opłaty targowej. 
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