UCHWAŁA NR XIII/115/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Inowrocławia opłatę targową.
§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:
1) ze straganu lub stołu.......................... ........................................................3,10 zł
2) w pawilonach stałych o powierzchni:
a) do 5 m² ..............................................................................................4,70 zł
b) powyżej 5 m² do 10 m² .....................................................................5,20 zł
c) powyżej 10 m² do 15 m² ...................................................................5,70 zł
d) powyżej 15 m² do 20 m² ...................................................................6,20 zł
e) powyżej 20 m² do 25 m² ....................................................................6,80 zł
f) powyżej 25 m² do 30 m² ....................................................................7,30 zł
g) powyżej 30 m²....................................................................................7,80 zł
3) z samochodów:
a) osobowych ........................................................................................4,70 zł
b) pozostałych pojazdów oraz przyczep .................................................6,20 zł
4) z ręki, kosza, skrzynki lub w innej formie nieprzewidzianej w pkt 1-3:
a) warzyw, owoców, kwiatów, drobiu, nabiału lub płodów rolnych .....2,10 zł
b) pozostałych artykułów .......................................................................3,10 zł
5) w namiotach o powierzchni:
a) do 15 m² .............................................................................................3,10 zł
b) powyżej 15 m² do 30 m² .....................................................................5,20 zł
c) powyżej 30 m² ...................................................................................10,40 zł
§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do
wykonywania sprzedaży na targowisku w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się:
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1) na targowiskach przy ulicach: Plebanka, Przypadek, Poprzecznej, Wojska
Polskiego 5, Poznańskiej 336, Mątewskiej za pętlą autobusową MPK (nr działki 48/2 KM
110) - Zakładowi Robót Publicznych w Inowrocławiu;
2) na obiektach administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu, gdzie prowadzony jest handel - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu;
3) na targowisku przy ul. Orłowskiej 43 - przedsiębiorcy prowadzącemu
targowisko;
4) w pozostałych miejscach, gdzie jest prowadzony handel - Zakładowi Robót
Publicznych w Inowrocławiu.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty
targowej w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 165, poz. 2649).
§ 7. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774,
1045 i 1283.
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Uzasadnienie
Projekt uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych, wg której ustawodawca upoważnił rady gmin do podejmowania
fakultatywnych decyzji o wprowadzeniu opłaty targowej na swoim terenie.
Projekt uchwały zawiera stawki opłaty targowej na poziomie dotychczas
obowiązującym. Przewiduje się, że przyszłoroczne wpływy wyniosą 135 tys. zł, a koszty ich
pozyskania nie przekroczą 25%.
Mając powyższe na względzie wywołanie uchwały jest uzasadnione.
Uchwała jest aktem prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych).
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej w głosowaniu
jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem
uchwały głosowało 22 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 1.
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