
 

 

UCHWAŁA Nr 159/XIV/ 2015 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia  26 listopada 2015 roku 

 

w sprawie  opłaty targowej. 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.);   art.  15 ust. 1, art. 19 

pkt 1 lit. a)  i pkt 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.); oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613)  

Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. 

Na terenie miasta Ciechanowa wprowadza się opłatę targową. 

§ 2.  

1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z: 

1) samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, straganu i stoiska  do 4 m2     12,00 zł; 

2) samochodów dostawczych powyżej 3,5 tony, ciężarowych i  przyczep do 4 m2       24,00 zł; 

3) z koszów i skrzynek, zwierząt domowych z wyjątkiem gatunków, 

     na które wymagane są stosowne zezwolenia                                                           3,50 zł; 

4) z ręki                               2,00 zł; 

2. Dzienna stawka opłaty targowej od wystawionego  do sprzedaży środka transportu 

    lub przyczepy  oraz wszelkiego typu towarów  na stanowiskach handlowych 

    lub gastronomicznych  na giełdach samochodowych                                                 10,00 zł; 

3. Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży ze stoisk handlowych, gastronomicznych, 

wystawionych na imprezach plenerowych, kiermaszach okazjonalnych, organizowanych 

za zgodą Prezydenta Miasta na terenie miasta Ciechanowa oraz we wszystkich miejscach, 

w których jest prowadzony handel ustala się w wysokości 10,00 zł za zajęcie terenu 

o pow. do 1 m2 . 

4. W przypadku zajęcia przez sprzedającego terenu o pow. przekraczającej 1 m2 opłata,     

o której mowa w ust. 3, ulega zwiększeniu o 10,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2  

powierzchni. 

§ 3. 

W przypadku, zajęcia  przez sprzedającego terenu przekraczającego określoną powierzchnię 

wymienioną w § 2 ust. 1 pkt 1 - 4 opłata ulega zwiększeniu o 3,00 zł za każdy dodatkowo 

rozpoczęty 1 m2 powierzchni. 

 

 



§ 4.  

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 5.  

 

§ 5. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Określa się następujących  inkasentów:  

1) Andrzej Otłowski, 2) Henryk Lambert, 3) Tadeusz Krysiak, 4) Łukasz Dużmański, 

5) Mariusz Zawadzki, 6) Stanisław Zawadzki. 

3. Określa się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej     

w wysokości: 

1)  7,5% pobranych i terminowo odprowadzonych  kwot z terenów targowych    

targowiska  przy ul. Płońskiej, bazaru przy ul. Henryka Sienkiewicza, bazarku     

przy ul. Batalionów Chłopskich oraz imprez plenerowych i  kiermaszów 

okazjonalnych, 

2)  20% pobranych i terminowo  odprowadzonych kwot z terenu giełd samochodowych, 

3) 8,0% pobranych i terminowo  odprowadzonych kwot z terenów innych niż wskazane 

w pkt 1 i 2,  

4. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją w 2 dniu roboczym po pobraniu     

opłaty na konto Urzędu Miasta. 

5. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasentów. 

Pokwitowaniem wniesienia opłaty jest bilet opłaty targowej Urzędu Miasta Ciechanów, 

stanowiący druk ścisłego zarachowania. 

§ 6. 

1.Łączna dzienna opłata targowa  nie może przekroczyć górnej granicy  dziennej stawki 

opłaty  targowej  w  kwocie  758,47 zł obowiązującej w 2016 roku. 

2.Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż rękodzieła artystycznego, wyrobów 

rzemieślniczych, artykułów ogrodniczych, własnych wyrobów regionalnych oraz małą 

gastronomię w czasie trwania kiermaszy okazjonalnych i imprez plenerowych. 

 

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Ciechanów. 

 

§ 8.  

Traci moc:  

 

1)  Uchwała Nr 169/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,  



2) Uchwała nr 290/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 roku 

zmieniająca uchwałę Nr 169/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 

2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,  

 

3)  Uchwała Nr 466/L/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłat targowych i opłat za 

korzystanie z mienia komunalnego. 

 

 

§ 9.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi  w życie z dniem  01 stycznia 2016 roku. 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miasta Ciechanów 

 Leszek Goździewski 

 

 


