
 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/256/2014 
RADY GMINY JADÓW  
 z dnia 13 marca 2014r. 

 

w sprawie  opłaty targowej w Gminie Jadów 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) 
Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej na terenie targowiska „Mój Rynek” w 
Jadowie przy ul. S. A. Poniatowskiego: 

1) Przy sprzedaży w formie z ręki, kosza, torby, wg zajmowanej powierzchni: 
 

a) do 1 m2 włącznie                                                                                               3,00 zł. 

b) powyżej 1 m2                                                                                                                                                                            

6,00 zł. 

2) Przy sprzedaży ze stolika w sektorze A: 

a) za ½ stolika (½ wiaty)                                                                                        12,00 zł. 

b) za stolik (cała wiata)                                                                                          20,00 zł. 

3) w sektorze B  

a) za ½  stanowiska                                                                                                 12,00 zł. 

b) za całe stanowisko                                                                                              20,00 zł. 

4) w sektorze C za stanowisko                                                                          12,00 zł. 

5) W sektorze D za wyznaczone stanowisko                                                              25,00 zł. 

6) W sektorze E  

a) przy sprzedaży ze straganu, stoiska handlowego wg zajmowanej powierzchni 

- do 4 m2 włącznie                                                                                                   20,00 zł. 

- powyżej 4 m2 do 8 m2 włącznie                                                                            25,00 zł. 

- powyżej 8 m2                                                                                                        30,00 zł. 

b) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy i innych pojazdów o ładowności 

-  do 1000 kg włącznie                                                                                           15,00 zł. 

-  powyżej 1000 kg                                                                                                 30,00 zł. 

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej na targowiskach na terenie Gminy Jadów, z 

wyłączeniem targowiska „Mój Rynek” w Jadowie przy ul. S. A. Poniatowskiego: 



1) Przy sprzedaży w formie z ręki, kosza, torby, wg zajmowanej powierzchni: 

a) do 1 m2 włącznie                                                                                                       3,00 zł. 

b) powyżej 1 m2                                                                                                                                                                                           

6,00 zł. 

2) Przy sprzedaży ze straganu, stoiska handlowego wg zajmowanej powierzchni 

a) do 4 m2 włącznie                                                                                                     20,00 zł. 

b) powyżej 4 m2 do 8 m2 włącznie                                                                              25,00 zł. 

c) powyżej 8 m2                                                                                                           30,00 zł. 

3) Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy i innych pojazdów o ładowności 

a) do 1000 kg włącznie                                                                                               15,00 zł. 

b)  powyżej 1000 kg                                                                                                   30,00 zł. 

§ 2. 

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

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów. 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXIV/186/2001 Rady Gminy Jadów  z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie  
opłaty targowej. 

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

         Przewodniczący Rady Gminy Jadów 
          /-/ Rafał Rozpara 


