
 

 

UCHWAŁA NR XX/158/2020 

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Rada Miejska Ostrzeszów uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Ostrzeszów: 

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. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów opłatę targową. 

§ 3. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na 

targowisku. 

§ 4. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów 

w wysokości: 

1) 3 zł - za zajęcie każdego rozpoczętego jednego metra bieżącego linii handlowej (boku stanowiska 

handlowego, który jest dostępny na klientów) – stałego stołu, składanego stołu, pawilonu, namiotu, 

samochodu lub powierzchni targowiska, 

2) 1 zł - z ręki, kosza, torby, wózka ręcznego, skrzynki itp. 

§ 5. 1. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, 

stosuje się stawkę wyższą. 

2. Dla stanowisk narożnych, przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej według § 4 pkt 1, 

przyjmuje się wyłącznie długość dłuższego boku. 

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

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej „Z.G.M.” Sp. z o.o., ul. 

Sportowa 2A, 63-500 Ostrzeszów. 
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3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 

30% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot. 

4. Inkasent, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany do przekazywania wpływów z opłaty targowej, 

w wysokości 100% pobranych opłat, do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie lub na rachunek 

bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, w terminie 4 dni od dnia pobrania opłaty. 

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

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta 

i Gminy Ostrzeszów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Ostrzeszów 

 

(-) mgr Beata Calińska 
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