
 

UCHWAŁA  NR  XXXVIII/288/2013 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  

a także jej wysokości 

 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami
1
), art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i 

3  ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami
2
), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami
3
), Rada 

Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy sprzedaży, powierzchni zajętej na sprzedaż 

oraz od miejsca prowadzenia sprzedaży. 

2. Opłata targowa jest opłatą dzienną. 

3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na miejscu sprzedaży, gdzie opłatę pobrano. 

 

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży. 

 

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na terenie Miasta 

Sulejówek w wysokości : 

1) sprzedaż z tzw. „ręki”, koszyka, skrzynki, wiadra, worka    3,50 zł, 

2) sprzedaż z lady na targowisku przy ul. Staszica     7,00 zł, 

3) pozostała sprzedaż za każdy rozpoczęty m
2
 powierzchni zajętej na sprzedaż  5,00 zł. 

2.  Maksymalna wysokość dziennej opłaty targowej wynosi  757,79 zł. 

 

§ 4. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa. 

2. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierza się Panu Dariuszowi Szpakowskiemu oraz Panu 

Zbigniewowi Kujawie. 

 

§ 5. 1. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty targowej  i rozlicza się z 

pobranych druków opłaty w terminie do dnia piątego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

2. Inkasent wpłaca opłatę targową przelewem na konto Miasta Sulejówek. Opłata targowa zebrana w 

dni robocze wpłacana jest codziennie, a opłata targowa zebrana w dni wolne od pracy wpłacana jest w 

pierwszy dzień roboczy następujący po dniach wolnych od pracy. 

3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasenta pobierającego opłatę targową w wysokości: 

1) 10% opłat targowych pobranych na targowisku przy ul. Staszica, 

2) 15% opłat targowych pobranych poza targowiskiem, o którym mowa w pkt. 1. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 

poz.1271; Nr 214 poz.1806; Dz. U.    z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz.1203; Dz. U. z 2005 r. 

Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128;  Nr 181 poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 

poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420;. Nr 157  poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.142; Nr 

28 poz.146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz. 887; 

Dz. U. z 2012 r. poz. 567;   
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1674; Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620; Nr 225 

poz.1461;. Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 2011r. Nr 102 poz. 584; Nr 112 poz. 654; Nr 171 poz. 1016; Nr 232 poz. 1378; 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848; 



 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVII/134/2011 Rady 

Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek 

opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r., nr 240 poz. 

8694). 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż z dniem 1 marca 2013 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Sulejówek 

 

Halina Wysocka 

 



UZASADNIENIE  

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SULEÓWEK 

 

Obowiązująca uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24.11.2011 r. w sprawie 

określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek jest trudna do 

realizacji z jednej strony ze względu na bardzo rozbudowany cennik opłat obejmujący 9 pozycji, z 

drugiej strony ze względu na fakt iż ustalone opłaty nie do końca pozwalają na prawidłowe określenie 

wysokości opłaty targowej jaka powinna wpłynąć do Miasta, dotyczy to stawek opłaty za pojazdy i 

przyczepy gdzie opłata ustalana jest od metra bieżącego zajętego pod wystawę towaru, a nie od 

powierzchni faktycznie zajętej na sprzedaż – czyli powierzchni stoiska i powierzchni zajętej przez 

pojazd lub przyczepę.  

Ponadto obowiązująca uchwała wyłącza możliwość poboru opłaty targowej za sprzedaż w niedziele i 

święta, a taka sprzedaż odbywa się w różnych punktach miasta 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta 

Sulejówek a także jej wysokości, ustala trzy dzienne stawki za prowadzenie sprzedaży na terenie 

Sulejówka dla sprzedaży : z tzw. ręki, z lady na targowisku przy ul. Staszica oraz dla pozostałej 

sprzedaży za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż, tak ustalone stawi opłaty ułatwią 

naliczanie opłaty targowej, a przede wszystkim opłata będzie pobierana za faktycznie zajętą pod 

sprzedaż powierzchnię. Proponowane stawki opłaty skalkulowano biorąc pod uwagę obecnie 

obowiązujące stawki. 

Ponadto projekt uchwały nie ogranicza możliwości poboru opłaty tylko do pięciu dni w tygodniu (od 

poniedziałku do soboty) tak jak to jest obecnie. 

 



 


