
UCHWAŁA NR XLII/484/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372,1834) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz.401, 1558), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XII/94/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie 
opłaty targowej (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2015r. poz.10778), 
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIII/207/2016 z dnia 12 grudnia 2016 (ogłoszona 
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2016r. poz. 11205) oraz zmienionej uchwałą Rady 
Miejskiej w Kozienicach Nr IX/82/2019 z dnia 30 maja 2019 roku  (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2019 r. poz. 8064) wprowadza się następujące zmiany: 

- Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie opłaty targowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Piotr Sucherman 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/484/2021 

Rady Miejskiej w Kozienicach 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

I. Wysokość dziennych stawek opłat targowych na targowisku miejskim "Mój rynek". 

Lp. Rodzaj opłaty Dzienna 
opłata w zł. 

Przy sprzedaży na stanowiskach oznakowanych, za każde stanowisko:  

- artykuły przemysłowe- meble, opał, materiały budowlane, nawozy, 22,50 

- artykuły przemysłowe- pozostałe, 15,00 

- artykuły spożywcze, owoce cytrusowe i artykuły rolne przetworzone, 11,25 

- artykułu rolne nieprzetworzone, warzywa. owoce, 1,50 

1. 

- przy sprzedaży artykułów rolnych z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pow.3,5 tony. 

11,25 

 
2,25 

2. Przy sprzedaży na stanowiskach nie oznakowanych: 
- do 2 m2 zajętej powierzchni gruntu 
- za każdy następny 1 m2 powierzchni gruntu. 1,50 

3. Przy sprzedaży w handlu obnośnym. 7,50 
4. Przy sprzedaży koszykowej. 1,50 
5. Przy sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego od stoiska. 15,00 
6. Przy sprzedaży krzewów, drzewek, kwiatów i sadzonek. 11,25 
7. Przy sprzedaży artykułów kolekcjonerskich, staroci, obrazów 15,00 
8. Przy sprzedaży rzeczy używanych 1,50 

II. Wysokość dziennych stawek opłat targowych na targowisku miejskim przy ul. Bohaterów Getta. 

Lp. Rodzaj opłaty Dzienna 
opłata w zł. 

Przy sprzedaży na stanowiskach oznakowanych, za każde stanowisko:  

- artykuły przemysłowe- meble, opał, materiały budowlane, nawozy, 30,00 

- artykuły przemysłowe- pozostałe, 20,00 

- artykuły spożywcze, owoce cytrusowe i artykuły rolne przetworzone, 15,00 

- artykułu rolne nieprzetworzone, warzywa. owoce, 2,00 

1. 

- przy sprzedaży artykułów rolnych z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pow.3,5 tony. 

15,00 

 
3,00 

2. Przy sprzedaży na stanowiskach nie oznakowanych: 
- do 2 m2 zajętej powierzchni gruntu 
- za każdy następny 1 m2 powierzchni gruntu. 2,00 

3. Przy sprzedaży w handlu obnośnym. 10,00 
4. Przy sprzedaży koszykowej. 2,00 
5. Przy sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego od stoiska. 20,00 
6. Przy sprzedaży krzewów, drzewek, kwiatów i sadzonek. 15,00 
7. Przy sprzedaży artykułów kolekcjonerskich, staroci, obrazów 20,00 
8. Przy sprzedaży rzeczy używanych 2,00 

III. Wysokość dziennych stawek opłat targowych na pozostałych targowiskach oraz we wszystkich innych 
miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż. 
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Lp. Rodzaj opłaty Dzienna 
opłata w zł. 

1.  
 5,00 
 

Przy sprzedaży na stanowiskach oznakowanych, za każde stanowisko: 
- artykuły rolne, warzywa, owoce, 
- artykuły pozostałe. 10,00 

2.  
 3,00 
 

Przy sprzedaży na stanowiskach nie oznakowanych: 
- do 2 m2 zajętej powierzchni gruntu, 
- za każdy następny 1 m' powierzchni gruntu.  2,00 

3. Przy sprzedaży w handlu obnośnym. 10,00 
4. Przy sprzedaży koszykowej. 2,00 
5.  

 5,00 
 

Przy sprzedaży z samochodu: 
- artykuły rolne, warzywa, owoce, 
- artykuły pozostałe. 15,00 

6. Przy sprzedaży krzewów, drzewek, kwiatów i sadzonek. 15,00 

IV. Przy sprzedaży artykułów o różnym asortymencie pobiera się opłatę najwyższą. 

Przy uruchomieniu sprzedaży na zapleczu stanowiska handlowego pobiera się dodatkową opłatę zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. 
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