
UCHWAŁA Nr  173/XXIII/16 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. „a”, pkt 2  

i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 716) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) paragraf 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie 

może przekroczyć dziennie 758,47 zł.”, 

2) po paragrafie 3 dodaje się paragraf 3a o brzmieniu: „§ 3a. Zwalnia się z opłaty targowej: 

1) sprzedaż książek, staroci, przedmiotów używanych, rękodzieła artystycznego, sztuki, 

prac artystycznych, ozdób choinkowych, stroików prowadzoną podczas kiermaszy, 

targów oraz dni tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd 

Miasta Milanówka lub jednostki organizacyjne gminy Milanówek, jak również 

organizowanych przez organizacje pozarządowe, które zawarły z gminą Milanówek lub 

jednostką organizacyjną gminy Milanówek stosowną umowę, 

2) sprzedaż regionalnych produktów żywnościowych, napoi prowadzoną podczas 

kiermaszy, targów oraz dni tematycznych organizowanych lub współorganizowanych 

przez Urząd Miasta Milanówka lub jednostki organizacyjne gminy Milanówek, jak 

również organizowanych przez organizacje pozarządowe, które zawarły z gminą 

Milanówek lub jednostką organizacyjną gminy Milanówek stosowną umowę, 

3) sprzedaż na imprezach o charakterze charytatywnym.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

         Przewodnicząca 

               Rady Miasta Milanówka 

 

             mgr Małgorzata Trębińska 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne 

niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.  

Cytowana ustawa zwalnia od opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w budynkach lub w ich 

częściach, a także osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku  

z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. 

Mając na uwadze powyższe, aby zwolnić inne niż ustawowe rodzaje sprzedaży, a mianowicie: 

1) sprzedaż książek, staroci, przedmiotów używanych, rękodzieła artystycznego, sztuki, 

prac artystycznych, ozdób choinkowych, stroików prowadzoną podczas kiermaszy, 

targów oraz dni tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd 

Miasta Milanówka lub jednostki organizacyjne gminy Milanówek, jak również 

organizowanych przez organizacje pozarządowe, które zawarły z gminą Milanówek lub 

jednostką organizacyjną gminy Milanówek stosowną umowę, 

2) sprzedaż regionalnych produktów żywnościowych, napoi prowadzoną podczas 

kiermaszy, targów oraz dni tematycznych organizowanych lub współorganizowanych 

przez Urząd Miasta Milanówka lub jednostki organizacyjne gminy Milanówek, jak 

również organizowanych przez organizacje pozarządowe, które zawarły z gminą 

Milanówek lub jednostką organizacyjną gminy Milanówek stosowną umowę, 

3) sprzedaż na imprezach o charakterze charytatywnym 

-  Rada Gminy powinna podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. 

Przedmiotowa uchwała ma na celu zwolnienie z opłat sprzedaży dokonywanej  w trakcie 

okazjonalnych wydarzeń, aktywizujących i ożywiających Miasto, a tym samym 

zapewniającym promocję Milanówka. 

Ponadto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P.  

z 2015 r., poz. 735) zaktualizowano dzienną stawkę opłaty targowej, która w 2016 r. nie może 

przekroczyć 758,47 zł dziennie. 

 

 

 

 

przyg. Ewa Tatarek 

 


