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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/110/15 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

Stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące na targowisku w Kobylinie. 

I. Od sprzedaży płodów rolnych i zwierząt: 

1. z pojazdu samochodowego o ładowności do 1t włącznie, ciągnika rolniczego z przyczepą - 6,00 zł 

2. z pojazdu samochodowego o ładowności powyżej 1t - 9,00 zł 

3. z samochodu ciężarowego z przyczepą - 12,20 zł 

4. ze straganu, stanowiska zajmującego do 4 m włącznie - 9,00 zł 

II. Od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych: 

1. z samochodu ciężarowego powyżej 1t ładowności bez przyczepy - 21,60 zł 

2. z samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą - 30,00 zł 

3. z samochodu dostawczego do 1t ładowności włącznie - 10,80 zł 

4. ze straganu, stanowiska, stolika zajmującego do 2 m włącznie - 9,00 zł 

5. ze straganu, stanowiska zajmującego powyżej 2 m do 4 m włącznie - 10,80 zł 

6. ze straganu, stanowiska zajmującego powyżej 4 m do 6 m - 15,00 zł 

III. Od sprzedaży drzewek, krzewów, kwiatów: 

1. z pojazdu o ładowności do 1t włącznie - 15,00 zł 

2. z pojazdu o ładowności powyżej 1t - 21,60 zł 

3. z pojazdu o ładowności powyżej 1t z przyczepą - 30,00 zł 

4. z pojazdu o ładowności do 1t włącznie ustawionego bokiem do alej (zajmującego 2 miejsca handlowe) - 
21,60 zł 

5. z pojazdu o ładowności powyżej 1t ustawionego bokiem do alej (zajmującego 2 miejsca handlowe) - 
30,00 zł 

IV. Od sprzedaży rzeczy używanych, od sprzedaży naręcznej - 3,00 zł 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/110/15 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

Stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące na targowisku – giełdzie samochodowej 
w Słomczynie. 

I. Od sprzedaży samochodu osobowego, dostawczego, busa, przyczepy wieloosiowej, naczepy, ciągnika 
rolniczego - 22,80 zł 

II. Od sprzedaży samochodu ciężarowego, maszyny rolniczej samobieżnej - 30,60 zł 

III. Od sprzedaży pozostałych artykułów, jednośladu, przyczepy jednoosiowej - 13,40 zł 

IV. Od sprzedaży naręcznej pozostałych artykułów - 5,00 zł 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/110/15 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

Stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące na targowisku – zieleniaku miejskim u zbiegu ulic 
Zatylnej i Mszczonowskiej w Grójcu. 

I. Od sprzedaży artykułów rolnych, spożywczych i przemysłowych ze stoiska o powierzchni do 2 m2 włącznie - 
3,50 zł i za każde kolejne rozpoczęte 2 m2 - 3,50 zł 

II. Od sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych w małych ilościach na powierzchni do 1 m2 - 1,50 zł 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/110/15 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

Stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące na targowisku – giełdzie sprzętu rolniczego 
w Słomczynie. 

I. Od sprzedaży maszyny rolniczej samobieżnej - 28,90 zł 

II. Od sprzedaży przyczepy wieloosiowej, naczepy - 19,00 zł 

III. Od sprzedaży pozostałych artykułów, od sprzedaży przyczepy jednoosiowej - 11,70 zł 

IV. Od sprzedaży naręcznej pozostałych artykułów - 5,00 zł 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/110/15 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

Stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące za sprzedaż - w pozostałych miejscach 
nie wyznaczonych do sprzedaży. 

I. Na terenie miasta Grójec - w pozostałych miejscach nie wyznaczonych do sprzedaży: 

1. Od sprzedaży wszelkich artykułów ze stoiska o powierzchni do 2 m2 włącznie - 3,50 zł i za każde kolejne 
rozpoczęte 2 m2 - 3,50 zł 

2. Od sprzedaży wszelkich artykułów w małych ilościach na powierzchni do 1 m2 włącznie - 1,50 zł 

II. Na terenie gminy Grójec - w pozostałych miejscach nie wyznaczonych do sprzedaży: 

1. Od sprzedaży wszelkich artykułów i zwierząt ze stoiska o powierzchni do 2 m2 włącznie - 20,00 zł i za 
każde kolejne rozpoczęte 2 m2 - 20,00 zł. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Siennicki 

 
 


