
 

 

UCHWAŁA NR XL/328/2017 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875), 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta i Gminy Wronki: 

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. Na terenie miasta i gminy Wronki wprowadza się opłatę targową. 

§ 3. 1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana w dni targowe (wtorki i piątki) i w dni poprzedzające 

święta państwowe i kościelne, na targowisku miejskim lub w innych miejscach, w których jest prowadzona 

sprzedaż, wynosi z tytułu: 

1) Sprzedaży artykułów rolno – spożywczych: 

a) z samochodu, platformy, przyczepy - 12,00 zł/stoisko 

b) ze stoisk - 8,00 zł/stoisko 

c) z ręki, koszyka, stolika, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego,  roweru, namiotu, stoiska ustawionego we 

własnym zakresie za każdy rozpoczęty 1m
2
 zajętej powierzchni - 2,00 zł  

2) Sprzedaży artykułów pozostałych: 

a) z samochodu, platformy, przyczepy - 21,00 zł/stoisko 

b) ze stoisk - 16,00 zł/stoisko 

c) z ręki, koszyka, stolika, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego,  roweru, namiotu, stoiska ustawionego we 

własnym zakresie za każdy rozpoczęty 1m
2
 zajętej powierzchni - 4,00 zł 

3)    Sprzedaży artykułów ze stoiska z podłączeniem do prądu - 22,00 zł/stoisko 

2. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana w pozostałe dni, które nie zostały wymienione w ust. 1, na 

targowisku miejskim lub w innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż, wynosi z tytułu: 
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1) Sprzedaży artykułów rolno – spożywczych: 

a) z samochodu, platformy, przyczepy - 6,00 zł/stoisko 

b) ze stoisk - 4,00 zł/stoisko 

c) z ręki, koszyka, stolika, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, namiotu, stoiska ustawionego we 

własnym zakresie za każdy rozpoczęty 1m
2
 zajętej powierzchni - 1,00 zł 

2) Sprzedaży artykułów pozostałych: 

a) z samochodu, platformy, przyczepy - 10,00 zł/stoisko 

b) ze stoisk - 6,00 zł/stoisko 

c) z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, namiotu, stoiska ustawionego we własnym 

zakresie za każdy rozpoczęty 1m
2
 zajętej powierzchni - 2,00 zł 

3) Sprzedaży artykułów ze stoiska z podłączeniem do prądu - 20,00 zł/stoisko 

§ 4.  Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. 

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

2. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do dokonywania sprzedaży. 

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

stawkę wyższą. 

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej za pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego 

zarachowania w drodze inkasa. 

2. Poboru opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wronki dokonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 

z o.o. we Wronkach. 

3. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8% od zainkasowanej opłaty targowej. 

4. Inkasent dokonuje wpłaty pobranej opłaty targowej do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na 

rachunek bankowy Gminy Wronki. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie opłaty targowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Śniegowski 
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