
UCHWAŁA NR XV.117.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III.20.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U.  2020.713) , art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2019, poz.1461),  art. 15 ust 1, art. 19 pkt. 1 lit. 
a i  pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  2019.1170)  Rada Gminy 
Stromiec uchwala,  co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr  III.20.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień wprowadza się  
zmianę w §2 ust 2, który  otrzymuje brzmienie: 

„2. w miejscach innych niż targowisko, na terenie gminy Stromiec: 
• za zajęcie do 10m² powierzchni – 20 zł 
• za zajęcie od 11 do 20m² powierzchni – 40 zł 
• powyżej 20m² powierzchni – 100 zł”. 

§ 2. W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną stanem epidemicznym wywołanym zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonym  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w  okresie od 14 marca 2020r. do 
odwołania rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r, mając na celu wsparcie 
przedsiębiorczości i ochronę lokalnego rynku pracy,   zwalnia się  z opłaty targowej do dnia 31.12.2020r. 
sprzedaż na terenie  targowiska w Stromcu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stromiec 

 
 

Michał Ziółkowski 
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UZASADNIENIE

Kompetencją Rady Gminy, zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
jest stanowienie prawa miejscowego, a więc podejmowanie uchwał w sprawie poboru podatków, opłat
lokalnych i zwolnień. Ze względu na stan epidemiczny, wywołany wirusem SARS-CoV-2, zasadnym jest
zaniechanie poboru opłaty targowej na czas określony do dnia 31.12.2020r.
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