
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/193/16 

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Kościana: 

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 inkasenta, wysokość wynagrodzenia za inkaso 

oraz terminy płatności dla inkasenta. 

§ 2. Na terenie miasta Kościana wprowadza się opłatę targową. 

§ 3. Określa się stawkę opłaty targowej, przy wszelkiej sprzedaży, za każdy m
2 

zajmowanej powierzchni 

w wysokości 2,40 zł. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć  751,65 zł. 

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

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

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg 

w Kościanie. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, z tytułu pobranej opłaty targowej 

w wysokości 6% pobranych kwot. 

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją na rachunek Gminy Miejskiej Kościan dwa razy 

w tygodniu: w każdy poniedziałek oraz czwartek. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Piotr Ruszkiewicz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 7340
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