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UCHWAŁA NR XLIV/270/22 

RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie 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 2022r. poz. 1452, poz. 1512) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, 1561.) w związku 

z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, poz. 1598, 

poz. 2076, poz. 2105, poz. 2262, poz. 2328, z 2022 r. poz. 835, poz. 974, poz. 1265, poz. 1301, poz. 1933) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  

nieposiadających  osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Topólka. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży. 

§ 2. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej: 

1) przy sprzedaży ze stoisk - 10 zł za każde zajęte stanowisko; 

2) przy sprzedaży obnośnej - 5 zł. 

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 4. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru, wyznacza się: 

– Piotra Wojdaka - pracownika Urzędu Gminy Topólka. 

– Lilianę Balcerak - pracownika Urzędu Gminy Topólka. 

§ 5. 1. Ustala się prowizję dla inkasenta, za pobór opłaty targowej, w  wysokości 20% zainkasowanych 

kwot. 

2. Inkasenci wpłacają do budżetu gminy pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się za dany miesiąc 

w terminie do 10-go dnia każdego następnego miesiąca. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 

targowej oraz Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 

IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Borkowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową pobiera 

się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 

dokonujących sprzedaży na targowiskach. Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 4 ust. 1 pkt. 2 lit. b 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1672, poz. 1901, poz. 1927, z 2022 r. poz. 646, poz. 655, poz. 1116, poz. 1265, poz. 1730, poz. 1964) 

wpływy z opłaty targowej stanowią dochód własny gminy. Nowe stawki opłaty targowej są konsekwencją 

wzrostu kosztów związanych między innymi z utrzymaniem targowiska. Przyjęcie nowej uchwały 

wynika również z konieczności dostosowania kwot pobieranej opłaty do nowych stawek. Opłata targowa 

nie może przekraczać stawki maksymalnej ustalonej przez Ministra Finansów na dany rok. Minister Finansów 

na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w dniu 28 lipca 

2022 r. wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 

2023, (M.P. 2022 r. poz. 731). W świetle zapisów pkt. 3, lit. a tego aktu stawka opłaty targowej nie może 

przekroczyć 953,38 zł dziennie. Stawka, która obowiązuje obecnie wynosi 8,50 zł od stanowiska oraz 2,00 zł 

od sprzedaży obnośnej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


