
UCHWAŁA NR LIII/520/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. 
w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, 
poz. 1693, poz. 1669, poz. 1722) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  12 listopada 2009 r.
w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk
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UZASADNIENIE

Zniesienie opłaty targowej umożliwiła uchwalona przez Sejm RP Ustawa z dnia 25
czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), zakładającej fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej.
Nowelizacja ustawy w zakresie podatków i opłat lokalnych wprowadza obecnie możliwość
wyboru przez gminy poboru lub rezygnacji z wprowadzenia opłat lokalnych, m.in. opłaty
targowej.

Aktualnie obowiązująca, w tym zakresie, uchwała nie była zmieniana od 2009 roku, a jej
treść w obecnych warunkach wydaje się archaiczna. Ponadto, w wielu przypadkach nastręcza
trudności interpretacyjne choćby poprzez użyty w niej zwrot: „dla sprzedających artykuły
używane o małej wartości”. Dochody uzyskiwane z tytułu opłaty targowej są niskie i kształtują
się na poziomie około 16.000 zł rocznie, co stanowi niewielki odsetek dochodów budżetu.
Najniższa stawka opłaty wskazana w obecnie obowiązującej uchwale wynosi 3 zł, a najwyższa 20
zł dziennie. Wobec tego ewentualne koszty ustalenia wymiaru tej opłaty w drodze decyzji lub jej
egzekucja mogą przewyższać uzyskany dochód.

Należy podkreślić, że opłata targowa obciąża głównie drobnych przedsiębiorców, a także
osoby nieprowadzące dzialalności gospodarczej, kórych dochody nie są duże. Dlatego też
zniesienie obowiązku uiszczania opłaty targowej w korzystny sposób wpłynie na ich sytuację.

Poadto, wpływy z tej opłaty nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu kwot subwencji
ogólnej dla gmin.

Sporządziła:

Iwona Szymańska - Ciepłucha
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