
 
UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 327 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 21 listopada 2013 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/13 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, poz. 645) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Rady Gminy Cegłów Nr XXXVI/284/13 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 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w§ 1, pkt.7 wyrażenie „na Targowisku Gminnym w Cegłowie” zstępuje się 
wyrażeniem „na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” im. Janusza Adamiaka w 
Cegłowie” 

2) w § 1 po pkt.7 dodaje się pkt.8: 
„8) ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o targowisku w Cegłowie należy przez to 
rozumieć Targowisko Gminne w Cegłowie „ Mój Rynek” im. Janusza Adamiaka” 

3) w § 3 pkt. f otrzymuje brzmienie: 
„f) opłata za korzystanie z energii elektrycznej w boksach ustalona jest na podstawie 
wskazań podliczników” 

4) w § 3 po pkt. f dodaje się pkt. g w brzmieniu: 
„g) opłata za wodę i ścieki w boksach ustalona jest według wskazań podliczników lub 
ryczałtowa, 

5) w § 4 wyrażenie „w § 2” zastępuje się wyrażeniem „w § 3”, 
6) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Sprzedający może wykupić a rezerwację określonego miejsce sprzedaży na 
targowisku w Cegłowie na okres roczny, półroczny lub kwartalny. Istnieje możliwość 
przedłużenia zawartej umowy na kolejne okresy, które łącznie nie mogą przekroczyć 
trzech lat.” 

7) W § 5 w ust.4 wyrażenie „w ust.3” zastępuje się wyrażeniem „w § 3”, 
8) W § 6 po ust.3 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 
„Dopuszcza się uiszczenie opłaty targowej z góry za okres 1 miesiąca w kasie Urzędu 
Gminy lub przelewem na rachunek Gminy. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 3 
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: 
W dniu 29 sierpnia 29013 r. Rada Gminy Cegłów podjęła uchwałę Nr XXXVI/284/13 w 
sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na modernizowanym targowisku w Cegłowie. 
 
Na tej samej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę Nr XXXVI/283/13 w sprawie nadania targowisku 
gminnemu imienia zmarłego wieloletniego Sołtysa Cegłowa.  
Nadanie imienia łączyło się z modernizacją i przebudową targowiska na które  Gmina Cegłów 
otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Projekt przebudowy otrzymał  nazwę własną „Mój Rynek” i nazwa ta jest stosowana we wszystkich 
dokumentach, w związku z tym należy dostosować uchwały Rady Gminy Cegłów dotyczące 
targowiska w Cegłowie. 
 
Zmiany w § 3 są uściśleniem: w boksach są zainstalowane podliczniki a nie liczniki, uzupełniono 
zapis dotyczący opłat za wodę  i ścieki w boksach. 
 
Zmian w § 4 jest sprostowaniem omyłki. 
 
Zmiana zapisu w § 5 ust.1 jest zapisem umożliwiającym przedłużanie umowy rezerwacji za wolą obu 
stron. 
Zmian zapisu w § 5 ust.4 jest sprostowaniem błędnego zapisu. 
 
Dodanie ust.4 w § 6 jest ułatwieniem możliwości uiszczania opłaty targowej za okres dłuższy niż 
jednorazowa sprzedaż. 


