
UCHWAŁA NR LXIV.409.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. 
a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz 
z 2021 r. poz. 1558) oraz art. 9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1540 i 1598), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Kunów. 

§ 2. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej wskazane w poniższej tabelce: 

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość stawki 
dziennej 

Wysokość stawki 
dziennej pobieranej 

w trakcie imprez 
okolicznościowych 

1. sprzedaż z samochodu osobowego w przypadku, gdy towar 
do sprzedaży znajduje się w całości na pojeździe 

10,00 zł 12,00 zł 

2. sprzedaż z samochodu ciężarowego oraz przyczep i naczep 
w przypadku, gdy towar do sprzedaży znajduje się 
w całości na pojeździe 

12,00 zł 14,00 zł 

3. sprzedaż z ciągnika rolniczego lub z wozu konnego, 
w przypadku, gdy towar do sprzedaży znajduje się 
w całości na ciągniku rolniczym lub wozie konnym 

8,00 zł 10,00 zł 

4. sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka 
ręcznego, roweru 

4,00 zł 6,00 zł 

5. sprzedaż z wykorzystaniem stołu będącego na 
wyposażeniu targowicy albo stanowiącego własność 
sprzedającego zlokalizowanych pod wiatą 

15, 00 zł za każdy 
zajęty stół 

17,00 zł za każdy 
zajęty stół 

6. sprzedaż z namiotu, straganu, stołu przenośnego za każdy 
rozpoczęty m2 

2,00 zł 4,00 zł 

7. w pozostałych przypadkach nie wymienionych w pkt 1-6 
z zajmowanej powierzchni za każdy rozpoczęty m2 

2,00 zł 9,00 zł 

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 852,75 zł. 

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

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targowej stanowiący druk 
ścisłego zarachowania. 

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

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

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie, 
który będzie wykonywać to zadanie poprzez swoich pracowników. 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 95% pobranych kwot, które będzie stanowić przychód 
Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. 

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca zainkasowaną kwotę na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
i Gminy w Kunowie lub do Kasy Urzędu do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XLV.269.2020  Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2020 r. 
w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 1558) rada gminy, może wprowadzić opłatę targową. Opłatę 
targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Natomiast 
stosownie do art. 19 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz 
terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek 
maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu 
z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. 
(M.P.  z 2021 r. poz. 724). 

Rada Miejska w Kunowie co roku swoją uchwałą, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że może ustalać 
wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. 

Przedkładany projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty 
targowej jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W projekcie 
wszystkie stawki opłaty targowej pozostawiono na poziomie roku 2021. 

W projekcie wprowadzono zmianę  inkasenta, na którego wyznaczony został Zakład Gospodarki 
Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie, którego przedmiotem działania, zgodnie ze statutową 
działalnością, jest wykonywanie zadań Gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej, w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokojenia podstawowych potrzeb 
ludności. 

Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie. 

Opracował: 

Referat Finansowy
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