
UCHWAŁA NR XXVI/213/2022 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów 
poboru opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 15 ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2022 r. poz 1452, 1512) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)1)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Brok. 
§ 2. Określa się wysokość stawek dziennych opłaty targowej od osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaży na targowisku: 
1) z samochodu osobowego – 12,00 zł 
2) z innych samochodów, przyczep, naczep - 18,00 zł, 
3) z ręki, kosza, wózka ręcznego – 7,00 zł 
4) za zajęcie 1 m² powierzchni targowiska na cele handlowe przy sprzedaży towarów 

wystawionych przed samochodem za każdy m² zajętej powierzchni przez wystawiony 
towar wraz z samochodem - 6,00 zł, 

5) sprzedaż ze zorganizowanego przez sprzedającego punktu sprzedaży: ława, pawilon, 
kiosk, stół, namiot, stół zadaszony, za każdy 1 m² – 6,00 zł, 

6) inne formy sprzedaży - 12,00 zł, 
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Inkasentami opłaty targowej wyznacza się: 

1) Dariusza Andrzeja Martynowskiego; 
2) Łukasza Sebastiana Kacprzyka. 

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10% od zainkasowanej 
kwoty opłaty targowej. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia i ustalania wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru 
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 11631 z póź. zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok. 

 
1)  Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301) 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 
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