
 

 

Uchwała nr X/78/2015 
Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia  30 października 2015 roku 

 
w sprawie opłaty targowej 

  

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 15 ust 1, art. 

19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.  poz. 849 z późniejszymi zmianami) Rada 

Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

§ 1 Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Poniec. 

 

§ 2. Określa się następujące wysokości dziennych stawek opłaty targowej: 

1) za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska – 25,00 zł 

2) za sprzedaż z ręki, kosza, skrzyni lub wózka – 15,00 zł 

 

§ 3. 1. Opłata targowa pobierana będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Poniecu.  

2. Wynagrodzenie dla inkasenta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Poniecu ustala się w wysokości 30% pobranych i wpłaconych na konto gminy Poniec 

kwot. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/115/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 

2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu pobierania opłaty 

targowej oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso. 

 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych do kompetencji Rady należy określanie wysokości oraz sposobu pobierania  

opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Poniec. 

Proponowane stawki nie przekraczają maksymalnej stawki opłaty targowej, 

określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r., w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor 

Polski poz.735). 

Zmiana dotychczasowej uchwały spowodowana jest fakultatywnością tej opłaty 

od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
 


