
UCHWAŁA NR XXIII/191/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), Rada 
Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy i Miasta Odolanów:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o miejscu handlowym – rozumie się przez to oznaczone przez 
administratora targowiska miejsce przeznaczone do dokonywania sprzedaży.

§ 3. Na terenie Gminy i Miasta Odolanów wprowadza się opłatę targową.

§ 4. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 
12,00 zł od każdego miejsca handlowego, za wyjątkiem sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza, 
dla której ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Odolanowie, ul. Bartosza 7.

3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej 
w wysokości 50% od sumy pobranych kwot.

4. Inkasent przekazuje sumę pobranych kwot do końca trzeciego dnia roboczego po pobraniu opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 8. Traci moc uchwała nr XIII/91/15 z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad 
ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stwarza możliwości obniżenia
maksymalnej stawki opłaty targowej. Wysokość stawki maksymalnej zgodnie obwieszczenia Ministra
Finansów na rok 2017 wynosi 751,65 zł dziennie i jest niższa od roku 2016 o 6,82 zł tj. o 0,90 %.

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy i Miasta określa wysokość
stawki opłaty targowej.

Powodem podjęcia nowej uchwały jest konieczność wprowadzenia zmian w zakresie jednolitości opłat
dla każdego miejsca handlowego wraz ze zmniejszeniem stawki. Zmniejszenie stawki opłaty targowej jest
spowodowane pogarszającą się sytuacją w tym obszarze handlu.
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