
          

Uchwała Nr XL/311/2009 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 27 listopada 2009 roku 
 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 

zm. ) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

dokonujących sprzedaży na targowiskach:  

1. przy cmentarzach: 

a. za zajęcie powierzchni do 20 m 
2 

     - 100  zł. 

b. za zajęcie powierzchni większej niż 20 m
2    

- 5 zł. za 

każdy m
2 

zajętej powierzchni 

2. w pozostałych miejscach:                          

a. z samochodu ciężarowego     - 25 zł.                   

b. z samochodu dostawczego, wozu konnego, ciągnika itp. - 15 zł.   

c. z koszyka, z ręki, z kramu, stolika i inne    - 3 zł. za  

     1 m
2
  zajętej powierzchni       

      

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Wynagrodzenie za pobór opłaty ustala się w wysokości 25 % wpływów z opłat. 

 

§ 3 

1. Opłatę targową pobierał będzie inkasent – pani Rafał Agnieszka, PESEL 

78012813420. 

2. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania pobranej opłaty targowej na rachunek 

bankowy Grupy Remontowej w Karczewie do każdego 5-tego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu w którym nastąpił pobór opłaty targowej. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

mgr Danuta Żelazko 

 



UZASADNIENIE 

 

W opłacie targowej proponuje się utrzymać stawki dzienne na poziomie roku 2009.              

Miasto zainteresowane jest każdą formą przedsiębiorczości i sprzyja jego rozwojowi 

dostępnymi sobie środkami. Podwyższenie stawek opłaty targowej byłoby niekorzystne dla 

handlu na targowiskach i obniżyłoby jego rentowność. Stabilne, stosowane przez wiele lat 

opłaty dają handlowcom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają im planować rozwój firm w 

dłuższej perspektywie. 

 

Ponadto niniejszą uchwałą określono inkasenta dokonującego poboru opłaty targowej 

oraz wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa.  

  

 

 


