UCHWAŁA NR 516/XXX/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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 (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2019, poz.1170) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się na terenie miasta Płocka od opłaty targowej dokonujących sprzedaży prowadzonej na
terenie obiektów spełniających następujące warunki techniczno-sanitarne:
a) plac targowy powinien być utwardzony, odpowiednio wyprofilowany dla umożliwienia odpływu wód
opadowych;
b) utwardzone dojścia i dojazdy do targowiska;
c) oświetlony;
d) podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (łazienki sanitarne) i elektroenergetycznej;
e) wyznaczone i urządzone miejsce do gromadzenia odpadów z uwzględnieniem ich segregacji;
f) pomieszczenie porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania czystości;
g) dostęp do płynów dezynfekcyjnych.
§ 2. W przypadku prowadzenia sprzedaży w miejscach niespełniających warunków określonych w §
1 wprowadza się opłatę targową dzienną:
a) za zajętą powierzchnię nieprzekraczającą dwóch metrów kwadratowych opłata targowa wynosi 150,00 zł
dziennie;
b) za każdy kolejny rozpoczęty jeden metr kwadratowy powierzchni opłata targowa wynosi 50,00 zł dziennie,
której łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Zasady pobierania opłaty targowej określone w § 1 i 2 nie dotyczą:
a) sprzedaży w pasach drogowych przy
i drobnych akcesoriów nagrobkowych;

cmentarzach

następujących

artykułów:

zniczy,

kwiatów

b) w miejscach imprez organizowanych przez Urząd Miasta Płocka i jednostki organizacyjne Gminy-Miasta
Płock.
§ 4. 1. Zarządza się codzienny pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Płocka jest Rynex sp. o.o.
3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości 50%
odprowadzonych do budżetu Gminy-Miasta Płock wpływów z tytułu opłaty targowej.
4. Inkasent zobowiązany jest dokonać wpłaty na właściwy rachunek Urzędu Miasta Płocka pobranej opłaty
targowej do 7-go dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 7. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka (Dz.Urz. woj. maz. z 2015 poz. 11607) oraz Uchwała
Nr 268/XIII/2015
Rady
Miasta
Płocka
z dnia
29 grudnia
2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka (Dz.Urz. woj. maz. z 2016 poz. 1021).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 52843164-BAFE-463E-B3CE-5FAF4343D82A. uchwalony

Strona 2

