
UCHWAŁA NR XVI/149/2015
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 ze zm./ i art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /tj. Dz. 
U. z 2014 r., poz. 849 ze zm./ uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób dokonujących sprzedaży na targowisku: 

1) ziemiopłodów: z ręki, z jednej skrzynki i małego wózka w wysokości 8,50 zł , 

2) pozostałą sprzedaż w wysokości 17,50 zł za 1 stanowisko. 

§ 2. 1. Pobór opłaty na targowisku następuje za pośrednictwem inkasenta: 

1) Pana Janusza Starzaka zamieszkałego w Międzychodzie, 

2) Pani Kazimiery Starzak zamieszkałej w Międzychodzie. 

2. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanej opłaty. 

3. Opłatę targową pobraną w okresie od poniedziałku do niedzieli inkasenci odprowadzają w całości na 
rachunek budżetu gminy Międzychód w ciągu czterech dni po zakończeniu tego okresu. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XLV/375/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 października 2013 r. 
w sprawie opłaty targowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r./, 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r./. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UZASADNIENIE 

 

 

 

Podjęta uchwała wprowadza od 1 stycznia 2016 r. stawki opłaty targowej wyższe                            

od dotychczas obowiązujących o 0,50 zł. Nieznaczny wzrost ich wartości zapewnia większe 

wpływy do budżetu z tego typu zobowiązań a jednocześnie nie wpływa niekorzystnie                    

na obowiązki osób utrzymujących się ze sprzedaży towarów na miejscowym targowisku.  
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