
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 20 października 2016 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Miasto Płońsk. 

§ 2. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Płońska zgodnie z załącznikiem do 

uchwały. 

§ 3. W przypadku sprzedaży mieszanej dotyczącej różnych grup towarów, gdy dla danej sprzedaży 

właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. 

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 751,65 zł. 

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/127/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie  

opłaty targowej. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Henryk Zienkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 października 2016 r.

Poz. 9258



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/263/2016 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 20 października 2016 r. 

 

Wysokość stawek opłaty targowej 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2,3 i 4 dzienna stawka opłaty targowej wynosi: 

1) przy sprzedaży: 

a) z barów            -35,00 zł 

b) z samochodu dostawczego lub osobowego z przyczepą, a sprzedaż dotyczy wyrobów mięsnych, barów, 

choinek, kwiatów, pasz          -35,00 zł 

c) z samochodu ciężarowego, a sprzedaż dotyczy wyrobów mięsnych, barów, choinek, kwiatów, mebli, 

pasz            - 40,00 zł 

d) z samochodu ciężarowego z przyczepą, a sprzedaż dotyczy choinek, kwiatów, pasz   - 45,00 zł 

e) z samochodu dostawczego lub osobowego z przyczepą, a sprzedaż dotyczy zboża   - 8,00 zł 

f) z samochodu ciężarowego, a sprzedaż dotyczy zboża      - 18,00 zł 

2) gołębi i innych zwierząt za każdy kosz, klatkę, skrzynkę      - 5,00 zł 

3) za sprzedaż mięsa ubojnego i wyrobów mięsnych z pawilonu miejskiego    - 47,00 zł 

2. Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na małym targowisku (przy ul. 19-go Stycznia), dużym 

targowisku (przy ul. 19-go Stycznia) oraz na Manhattanie (przy ul. Grunwaldzkiej) określona jest według 

poniższej tabeli: 

Lp

. 

Miejsce i forma sprzedaży 

 Przedmiot sprzedaży 

Art. spożywcze przetworzone i nieprzetworzone oraz 

art. przemysłowe pochodzenia krajowego, 

zagranicznego, sadzonki roślin i inne 

Stawka w złotych 

na placu targowym 

1. z ręki 6,00 

2. z wózka ręcznego, skrzynki, kosza 10,00 

3. na małym targowisku ze stanowiska 

handlowego: 

1) do 3 mb oraz stołu 

13,00 

2) za każdy następny mb 2,00 

4. na dużym targowisku ze straganu, stołu, 

budki, namiotu, szczęki, wieszaków: 

1) do 3 mb 

22,00 

2) za każdy następny mb 4,00 

5. na Manhattanie: 

1) ze straganu miejskiego (wiaty): 

a) za 1,60 mb szerokości 

12,00 

b) powyżej 1,60 mb za każdy dodatkowy mb 5,00 

c) za 2,50 mb szerokości 15,00 

d) powyżej 2,50 mb za każdy dodatkowy mb 5,00 

2) ze stoiska handlowego: 

a) do 3,00 mb 

13,00 

b) za każdy następny mb 5,00 

c) handel przed pawilonem handlowym oraz 

wystawki o szer. pow. 60 cm chodnika 

11,00 
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3. Wprowadza się dzienną stawkę opłaty targowej poza placami targowymi: 

1) z ręki            - 10,00 zł 

2) wózka ręcznego, skrzynki, kosza         - 20,00 zł 

3) ze stoiska, namiotu, straganu, samochodu do 3,00 mb      - 44,00 zł 

4) za handel owocami miękkimi 3,00 mb        - 30,00 zł 

5) za sprzedaż choinek, kwiatów, zniczy do 3,00 mb       - 80,00 zł 

6) za sprzedaż palem, fajerwerków, stroików świątecznych do 3,00 mb     - 44,00 zł 

7) za każdy następny mb          - 8,00 zł 

4. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi za sprzedaż na giełdzie: 

1) samochodu osobowego          - 10,00 zł 

2) samochodu dostawczego (pojazd do 3,5 t ciężaru całkowitego)     - 13,00 zł 

3) samochodu ciężarowego (pojazd powyżej 3,5 t ciężaru całkowitego)     - 16,00 zł 

4) ciągnika rolniczego           - 9,00 zł 

5) pojazdu jednośladowego          - 5,00 zł 

6) sprzętu rolniczego           - 9,00 zł 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: 

Henryk Zienkiewicz 
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