
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/202/2016 

RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 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.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

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

§ 1. Wprowadza opłatę targową, którą pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Miasta Raciąża. 

§ 2. 1) Określa wysokość stawek opłaty targowej. 

2) Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej. 

§ 3. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży 15 zł, z wyjątkiem: 

1) ręki, wiadra, wózka, kosza, skrzynki – 5,00 zł; 

2) wozu konnego, dwukółki – 10,00 zł; 

3) samochodu osobowego – 15,00 zł 

4) samochodu dostawczego lub ciągnika z przyczepą – 20,00 zł. 

5) samochodu ciężarowego – 25,00 zł, 

6) samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą – 30, 00 zł, 

7) samochodu dostawczego za sprzedaż mięsa, wędlin – 20,00 zł. 

2. Za sprzedaż wyrobów z bufetu w ramach małej gastronomii (bary na samochodach) – 10,00 zł 

3. Przy sprzedaży ze stołu handlowego lub namiotu -15,00 zł. 

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje 

się stawkę wyższą. 

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 01grudnia 2016 w sprawie 

określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Wojciech Staniszewski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 11491
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