
Uchwała Nr XXXV/252/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 listopada 2021 r. 
 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 

2022 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2, art.19 

pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) w związku z pkt 3 lit. a Obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych na rok 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 724) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540) Rada Miejska w Mordach 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

 

§2 

  

Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej w wysokości 20,00 zł, z zastrzeżeniem, iż 

opłata targowa wynosi: 

1) przy sprzedaży od każdej sztuki: 

a) konie i źrebięta - 10,00 zł, 

b) krowy i jałowizna - 10,00 zł, 

2) przy sprzedaży trzody chlewnej, owiec, zboża i pasz: 

a) z przyczepy ciągnikowej rolniczej, samochodu dostawczego o ładowności do 1,5 t 

samochodu osobowego z przyczepką - 10,00 zł, 

b) z samochodu dostawczego lub ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t - 20,00 zł, 

3) przy sprzedaży artykułów rolno -spożywczo- przemysłowych: 

a)  z samochodu o ładowności do 1,5 t - 10,00 zł, 

b)  z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t - 20,00 zł, 

4) przy sprzedaży za zajęcie placu pod towar, przeznaczony do sprzedaży na stołach: 

a) artykuły spożywcze i przemysłowe - do 5 m² - 6,00 zł, 

b) artykuły spożywcze i przemysłowe - od 5 m²  do 10 m²  - 10,00 zł,  

c) artykuły spożywcze i przemysłowe - powyżej 10 m²  - 16,00 zł,  

5) przy sprzedaży obnośnej artykułów spożywczych i przemysłowych - 6,00 zł,  

 

§3 

 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentem będzie Zbigniew Ułanowski, pracownik Gminnej Spółki Komunalnej Mordy 

Spółka z o.o., który przekaże 100 % pobranych kwot opłaty targowej na rachunek bankowy 



Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, w terminie następującym, po dniu pobrania opłaty 

targowej. 

3. Za inkaso opłaty targowej Burmistrz Miasta i Gminy przekazuje Gminnej Spółce 

Komunalnej Mordy Spółka z o.o. 80 % pobranych kwot opłaty targowej do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

 

§4 

 

Traci moc uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2021 

rok (Dz. U. Woj Maz. z 2020r. poz. 12009) 

 

§5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§6 

 

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2022 r. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/ Katarzyna Kotowska    

 


