
 

 

UCHWAŁA Nr 871/XXIX/2008 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Zalesia Górnego. 

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

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 15 i 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w Piasecznie usta-

la, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych i prawnych dokonujących 

sprzedaży na targowisku miejskim w Zalesiu Górnym przy ul. Pionierów 

I. Przy sprzedaży płodów rolnych nie przetworzonych: 

1. Sprzedaż dokonywana z łóżek, stolików, straganów, z ziemi itp. 

b) stoisko pojedyncze o pow. do 2,0m2 - 5,00zł, 

c) stoisko podwójne o pow. do 4,0m2 - 10,00zł. 

2. Sprzedaż dokonywana bezpośrednio: 

a) z samochodu osobowego, bagażowego, przyczepy i wozu konnego 10,00zł. 

b) z samochodu ciężarowego 20,00zł 

II. Przy sprzedaży artykułów (towarów) spożywczych przetworzonych i przemysłowych 

1. Sprzedaż dokonywana z łóżek, stolików, straganów, z ziemi itp. 

a) stoisko pojedyncze o pow. do 2,0m2 - 5,00zł. 

b) stoisko podwójne o pow. do 4,0m2 - 10,00zł. 

2. Sprzedaż dokonywana bezpośrednio z samochodu osobowego bagażowego, przyczepy 10,00zł. 

3. Sprzedaż mebli, stolarki, sprzętu AGD, rowerów, elementów ogrodzeniowych, węgla, dywanów: 

z samochodu ciężarowego o ładowności do 2,0 ton 20,00zł 

III. Sprzedaż okolicznościowa artykułów z okazji świąt: 

a) choinki cięte, w doniczkach i sztuczne 30,00zł, 

b) gałązki choinkowe, kartki świąteczne 10,00zł, 

c) wieńce, kwiaty, znicze, świece ,stroiki 20,00zł. 

§ 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za ko-

rzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowisko. 

§ 3. Zarządza się pobór opłat targowych przez pracowników targowiska zatrudnionych w Urzędzie Mia-

sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Dorota Wysocka-Jońska 

 

 


