UCHWAŁA NR 268/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z
2015 r. poz. 528, 669, 774, 1045, 1283 i 1777) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala, co
następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Miasta Płocka Nr 244/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie
opłaty targowej na terenie miasta Płocka wprowadza się zmiany:
1) § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. pkt 1 sprzedaż dokonywaną w miejscach wyznaczonych w trakcie trwania
zorganizowanych festynów, kiermaszów i jarmarków o charakterze promocyjnym Miasta
Płock,”
2) § 2. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. pkt 3 w miejscach wyznaczonych do handlu przez administracje osiedli na
„minitargowiskach osiedlowych” przy sprzedaży warzyw, owoców i kwiatów produkcji
własnej oraz produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż
przemysłowy, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu;”
3) § 3. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. pkt 2 Giełda towarowa – Rynek rolny przy ul. Bielskiej 56 i Bielskiej 65.
1) przy sprzedaży z:
a) samochodu osobowego
- 6,00 zł
b) samochodu osobowego z przyczepą, ciężarowego z przyczepą o ładowności do
1,5 t, ciągnika
- 12,00 zł
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t, autobusu, ciągnika z
przyczepą
- 14,00 zł
d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t z przyczepą - 17,00 zł
2) przy sprzedaży ze stoiska:
a) za zajęcie powierzchni do 2 m2
b) za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty 1 m2

- 3,00 zł
- 2,00 zł

3) przy sprzedaży produktów gotowych przetworzonych na terenie giełdy:
a) samochody o ładowności do 1,5 t
- 54,00 zł
b) samochody o ładowności powyżej 1,5 t
- 90,00 zł
c) samochody z przyczepami – dopłata za przyczepę
- 27,00 zł
d) za zajęcie powierzchni do 2 m2
- 27,00 zł
e) za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty 1 m2 (łącznie z namiotami
i zadaszeniami)
- 2,00 zł”

4) § 4. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. pkt 1 Zarządza się codzienny pobór opłaty targowej w drodze inkasa, a terminem
płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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