
UCHWAŁA Nr XXXVI/ 284 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 29 sierpnia 2013r. 
 

 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Cegłów oraz 

wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminny  
(t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594) oraz art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 t. j. z póź. zm.1) Rada Gminy 
Cegłów uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Gminy określa wysokość stawek opłaty targowej, zarządza pobór 
opłaty targowej w drodze inkasa oraz wynagrodzenie za inkaso 

 
§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) małym samochodzie – należy przez to rozumieć samochody osobowe i dostawcze do 3,5 

tony dopuszczalnej masy całkowitej lub inne pojazdy kołowe dwuśladowe o łącznej masie 
całkowitej do 3,5 tony, 

2) dużym samochodzie – należy przez to rozumieć wszystkie samochody powyżej 3,5 tony 
dopuszczalnej masy całkowitej lub inne pojazdy kołowe dwuśladowe o łącznej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony, 

3) handlu z wolnej ręki należy przez to rozumieć stoisko o długości nie przekraczającej 1 m 
mierzonego wzdłuż ciągu handlowego. 

4) okresie rocznym – należy przez to rozumieć okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 
kalendarzowego. 

5) okresie pół rocznym – należy przez to rozumieć okres od 1stycznia do 30 czerwca, lub od 
1 lipca do 31 grudnia roku kalendarzowego 

6) okresie kwartalnym – należy przez to rozumieć I kwartał – styczeń-marzec, II kwartał – 
kwiecień-czerwiec, III kwartał – lipiec-wrzesień, IV kwartał – październik-grudzień roku 
kalendarzowego, 

7) boksie – należy przez to rozumieć wydzielone pomieszczenie znajdujące się na 
Targowisku  Gminnym w Cegłowie. 
 

§ 3 
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku 
w Cegłowie lub w innych miejscach na terenie gminy Cegłów w wysokości: 

a) 2 zł (dwa złote) za 1 m długości stoiska mierzonego wzdłuż ciągu handlowego, 
b) za każdy rozpoczęty metr długości stoiska mierzonego wzdłuż ciągu handlowego opłata 

wynosi 2 zł (dwa złote), 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461 i Nr 226, 
poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378, z 2012r poz. 587 i 
poz. 734, M.P. z 2010r nr 55, poz. 755 i Nr 75, poz. 950, z 2011r nr 95, poz. 961 i poz. 962, z 2012r poz. 587 i 
poz. 743. 
 
 



c) 10 zł (dziesięć złotych) przy sprzedaży na straganach zadaszonych,, 
d) 25 zł (dwadzieścia pięć złotych ) przy sprzedaży w boksach,  
e) ryczałtowa opłata za korzystanie z energii elektrycznej 5 zł z zastrzeżeniem punktu f) 
f) opłata za korzystanie z energii elektrycznej w boksach zgodnie ze wskazaniami liczników. 

 
§ 4 

W przypadku prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem pojazdu opłata określona w § 2 
wzrasta o: 

1) 5,- zł dla małego samochodu, 
2) 10,- zł dla dużego samochodu 

 
§ 5 

1) Sprzedający może wykupić a rezerwację określonego miejsce sprzedaży na targowisku w 
Cegłowie na okres roczny, półroczny lub kwartalny. 

2) W przypadku kilku sprzedających ubiegających się o to samo określone miejsce sprzedaży 
przeprowadza się wybór najkorzystniejszej cenowo oferty. Sposób przeprowadzenia 
wyboru oferty określi Wójt Gminy Cegłów w drodze zarządzenia. 

3) Opłata za rezerwacje jest uiszczana z góry i wynosi 60% opłaty ustalonej według wzoru: 
a) opłata roczna - 50 x opłata określona w § 3 
b) opłata półroczna - 25 x opłata określona w § 3, 
c) opłata kwartalna - 13 x opłata określona w § 3 

lub opłaty ustalonej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na dane miejsce targowe. 
4) W dniu targowym w przypadku prowadzenia sprzedaży przez osobę która posiada 

wykupioną rezerwację na dane miejsce targowe inkasent pobiera opłatę targową w 
wysokości 40% stawki ustalonej w ust.3 lub opłaty stałej ustalonej stosownie do zapisu § 5 
ust.2. 

5) Wykupienie rezerwacji następuje poprzez zawarcie umowy w Urzędzie Gminy i 
wniesienie opłaty poprzez zapłatę otrzymanej faktury. Zawartą umową wraz z opłaconą 
fakturą sprzedający okazuje inkasentowi opłaty na targowisku. 

6) Do kwot o których mowa ust 3 i 4 stosuje się matematyczne zasady zaokrąglania do 
pełnych złotych. Kwoty te są kwotami brutto. 

7) W przypadku braku możliwości korzystania z targowiska opłatę za rezerwację nalicza się 
proporcjonalnie do okresu korzystania z zarezerwowanego miejsca targowego. 

8) Miejsce na które wykupiono rezerwację a niewykorzystane do godz. 8.00 możne być 
jednorazowo zajęte przez innego sprzedającego. 
 

§ 6 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej określonej w § 2 w drodze inkasa. 
2. Z inkasentem zostaje zawarta umowa cywilnoprawna na pobór opłaty targowej i 

utrzymanie ładu i porządku na targowisku. 
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia inkasenta wynosi 20 % łącznej opłaty 

miesięcznej pobranej od sprzedających i terminowo odprowadzonej opłaty targowej. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

 
§ 8 

Traci moc uchwała Rady Gminy Cegłów Nr IX/51/11 z dnia 19 maja 2011r w sprawie 
określenia opłaty targowej 
 



§ 9 
Uchwała wchodzi wżycie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 października 2013r. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Gmina Cegłów modernizuje targowisko gminne w ramach realizacji Projektu „Mój rynek”. 
Planowany odbiór targowiska po remoncie odbędzie się na początku listopada 2013r. 
Poprzednia uchwałę w sprawie wysokości opłaty targowej podjęta w maju 2011r nie 
uwzględniała zmian organizacyjnych jakie sa planowane po oddaniu targowiska do użytku po 
remoncie. 
Proponowana zmian nie zmienia opłat ustalonych w maju 2011r a jedynie porządkuje zapisy 
w związku z nową organizacją targowiska określona w Regulaminie Targowiska 


