
UCHWAŁA NR 635/LX/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a   ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 148/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej § 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Na terenie Miasta i Gminy Serock ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości: 

1) 6 zł. za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni z zastrzeżeniem pkt. 2, 

2) 10 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest wyższa niż 12 m2 

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 953,38 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku , po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

Podstawowym aktem prawnym określającym charakter i zasady poboru opłaty targowej jest ustawa 
z dnia z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) 

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 z późn.zm. ), opłata targowa zyskała charakter fakultatywny. 

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 4 ust. 1, pkt.2 lit. b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 1672 z późn. zm.) wpływy z opłaty 
targowej stanowią dochód własny gminy. 

Powodem podwyższenia stawek jest fakt, iż w przeciągu ostatniego roku znacząco wzrosła inflacja, czego 
konsekwencją są wyższe koszty utrzymania targowiska m.in. opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 

Przyjęcie nowej uchwały wynika również z konieczności dostosowania kwot pobieranej opłaty do nowych 
stawek. Opłata targowa nie może przekraczać stawki maksymalnej ustalonej przez Ministra Finansów na dany 
rok. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) w dniu 1 sierpnia 2022 r. wydał 
obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022, ( M.P. 
z 2022r., poz. 731). W świetle zapisów pkt. 3, lit.a tego aktu stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 
953,38 zł dziennie. Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, górne granice stawek kwotowych określone m.in. w art. 19 pkt 1, obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu, odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
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