
UCHWAŁA NR XXXI/250/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz.594 z późn. zm.) w zw. z art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz.613 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie gminy Kałuszyn

1) Na targowisku „Mój Rynek” w Kałuszynie przy ul. Chopina:

 Lp.  Miejsce, sposób sprzedaży  Dzienne 
stawki
opłaty
targowej (w 
zł.)

 1  samochody osobowe  10
 2  samochody o ładowności do 1t,  10
 3  samochody o ładowności od 1,0 t do 3,5  15
 5  Przyczepa  10
 6  Sprzedaż z pawilonu handlowego, stoiska zadaszonego, bądź bezpośrednio z placu do 2 m2 

zajmowanej powierzchni
 5

 7  Sprzedaż z pawilonu handlowego, stoiska zadaszonego, bądź bezpośrednio z placu od 2 m2 do 
8 m2 zajmowanej powierzchni

 10

 8  Sprzedaż z pawilonu handlowego, stoiska zadaszonego, bądź bezpośrednio z placu powyżej 
8m2 zajmowanej powierzchni za każdy dodatkowy m2 zajmowanej powierzchni

 2

2) Na targowisku w Kałuszynie przy ul. Martyrologii:

 Lp.  Miejsce, sposób sprzedaży  Dzienne stawki opłaty 
targowej
(w zł.)

 1  samochody osobowe  5
 2  samochody o ładowności do 1t,  10
 3  samochody o ładowności od 1,0 t do 3,5  15
 4  samochody o ładowności powyżej 3,5  20
 5  Przyczepa  10
 6  Ciągnik rolniczy z przyczepą  15
 7  ciągnik siodłowy z naczepą, naczepa  30
 8  Sprzedaż bezpośrednio z placu do 2 m2 zajmowanej powierzchni  5
 9  Sprzedaż bezpośrednio z placu od 2 m2 do 8 m2 zajmowanej powierzchni  10
 10  Sprzedaż z placu powyżej 8 m2 zajmowanej powierzchni za każdy m2 

zajmowanej powierzchni
 1
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§ 2. 

1) Określa się opłatę rezerwacyjną kwartalną, za miejsce sprzedaży na targowisku „Mój Rynek” w Kałuszynie 
przy ul. Chopina, w wysokości 650 % + VAT, opłaty targowej określonej w § 1 pkt 1, odpowiednio od miejsca 
i sposobu sprzedaży.

2) Określa się minimalny okres rezerwacji – 1 kwartał.

3) Dopuszcza się okresy rezerwacji: półroczne i roczne. Opłata rezerwacyjna w tym przypadku stanowi 
odpowiednio wielokrotność opłaty kwartalnej, o której mowa w ust. 1.

4) W przypadku kilku sprzedających ubiegających się o to samo określone miejsce sprzedaży przeprowadza się 
wybór najkorzystniejszej cenowo oferty. Sposób przeprowadzenia wyboru oferty określi Burmistrz Kałuszyna 
w drodze zarządzenia.

§ 3. 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć stawki określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 z póź. zm.)

§ 4. 

1) Stawkę opłaty targowej określoną w § 1 pkt 1 podwyższa się o 100% za sprzedaż w czasie odpustów 
i festynów.

2) Stawkę opłaty targowej określoną w § 1 pkt 1 podwyższa się o 100% za sprzedaż w dzień targowy 
w godzinach od 500 do 1400 poza terenem targowym.

3) Stawkę opłaty targowej określoną w § 1 pkt 1 podwyższa się na terenie obiektu „Zalew Karczunek” za 
sprzedaż:

1) w soboty niedziele i święta, o 500% ,

2) pozostałe dni tygodnia, o 200%.

4) Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż artykułów rolnych oraz runa leśnego i owoców leśnych, sprzedawanych 
z ręki, kosza, wiadra.

§ 5. 

Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa, przez inkasentów w osobach: Maria Góras 
i Teresa Deretkiewicz.

§ 6. 

1) Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej określa się na 15% sumy zainkasowanej należności .

2) Rozliczenie zainkasowanych kwot z tytułu opłat targowych dokonywane będzie niezwłocznie w dniu inkasa.

3) Wynagrodzenie dla inkasentów będzie wypłacane raz w miesiącu, po całkowitym rozliczeniu i wpłaceniu na 
konto Urzędu opłat targowych zainkasowanych w danym miesiącu.

§ 7. 

Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty targowej, oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Z 2010 r., Nr 138, poz. 3255);

2) Uchwała Nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki 
opłaty targowej, oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 4002).
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§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

 Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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