
UCHWAŁA NR 196/2015 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 27 października 2015r. 

 
w sprawie opłaty targowej. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2015r. poz.1515)  i art.15 ust.1, art.19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849; z 2015r. poz.528, poz.774, 
poz.1045, poz.1283) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2015r. poz. 613, poz.1649) - 

 
 Rada  Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Uchwała reguluje:  
1) wprowadzenie opłaty targowej; 
2) określenie wysokości stawek opłaty targowej; 
3) określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej; 
4) zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasentów, terminu 

płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 
 

§ 2. Na terenie gminy i miasta Jastrowie wprowadza się opłatę targową. 
 

§ 3. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie 
gminy i miasta Jastrowie: 

1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, dostawczego, przyczepy  25,00 zł 
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego, wozu    23,00 zł 
3) przy sprzedaży ze straganu       21,00 zł 
4) przy sprzedaży z jednego stanowiska stołu      11,00 zł 
5) przy sprzedaży z torby, koszyka, ręki       4,00 zł 

 
§ 4. 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. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem               
§ 6. 
 

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
      2. Określa się inkasentów opłaty targowej: 
      1) na terenie miasta Jastrowia - Pana Ryszarda Mazurkiewicza, 
      2)  na terenie gminy - Panią Elżbietę Ziółkowską. 
      3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust.2, za pobór opłaty 
targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot. 
      4. Inkasent odprowadza opłatę targową, za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia 
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy i Miasta Jastrowie lub w kasie  
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 



 
§ 7. Traci moc uchwała Nr 133/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 

października 2008 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej 
poboru. 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016r.  
  



UZASADNIENIE  
 
do uchwały Nr 196/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2015r. 
w sprawie opłaty targowej. 
 
 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2015r.                      
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015r. poz.1045). Ustawą tą 
dokonano zmiany konstrukcji opłaty targowej poprzez wprowadzenie jej do systemu 
podatkowego jako opłaty fakultatywnej. Powyższa regulacja wynika z nowego brzmienia art. 
15 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Konsekwencją dokonanych zmian dla 
gmin, które nadal mają zamiar dokonywać poboru opłaty targowej jest podjęcie uchwały                    
o wprowadzeniu opłaty targowej. W projekcie przedkładanej uchwały proponuje się również 
ustalenie stawek opłaty targowej i terminu płatności, zarządzenie poboru w drodze inkasa, 
określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz terminu uiszczania przez inkasentów 
zainkasowanych kwot opłaty targowej. 

 
Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.      

 
 
 
 
 


