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INTERPELACJA

Niniejszym składamy propozycje by na terenie Miasta Rawa 
Mazowiecka, jako stolicy naszego Powiatu, na jednej z nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Rawskiego stworzyć tzw. „Zielony Targ". 
Dzięki temu rolnicy będą mogli sprzedawać to, co wytworzą bez zbędnych 
pośredników, nie uiszczając opłaty za korzystanie ze stoisk.

Z poważaniem.
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Klub Radnych
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Rady Powiatu Rawskiego

Rawa Mazowiecka, 24.09.2019 r.

Odpowiadając na Państwa interpelację dotyczącą stworzenia na terenie 
miasta Rawa Mazowiecka, na jednej z nieruchomości stanowiących własność 
powiatu Rawskiego, tzw. Zielonego Targu, na którym rolnicy mogliby sprzedawać 
wytworzone przez siebie produkty bez pośredników i opłat za korzystanie ze stoisk 
informuję, że tworzenie targowisk nie jest zadaniem własnym samorządu 
powiatowego, a gminnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506 ) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, w tym zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym, 
zadania własne obejmują sprawy m.in. targowisk i hal targowych.
Targowiskiem gminnym jest każde miejsce, a także budowla przeznaczona do 
działalności handlowej, w tym również hale targowe i bazary, na terenie których 
prowadzony jest handel na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z 12 
stycznia 1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opłata targowa, której zagadnienia reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ma 
charakter należności publicznoprawnej stanowiącej dochód publiczny, pobieranej na 
podstawie i w wysokości określonej przepisami prawa przez upoważniony organ 
władzy publicznej realizujący zadania publiczne. Opłata targowa stanowi źródło 
dochodów własnych gminy (art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) i rada gminy określa w drodze 
uchwały zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty.

Uwzględniając powyższe powiat nie posiada kompetencji do zorganizowania, 
urządzenia i zapewnienia funkcjonowania targowiska, tzw. Zielonego Targu.

Z poważaniem

Józef Matysiak


