
UCHWAŁA NR XL/388/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017r., poz. 1875), 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 2017r., poz. 1785), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Nowy Tomyśl wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towarów z wszelkich pojazdów, straganów i ze 
stołów w wysokości 22,00zł, a za sprzedaż z koszyka, wiadra, skrzynki, kartonu i ręki w wysokości 7,00zł.

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

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

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się :

1) Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu spółka z o.o. w przypadku 
targowisk położonych w Nowym Tomyślu.

2) Sołtysów na targowiskach wiejskich:

a) Pani Anna Szymkowiak na terenie wsi Boruja Kościelna;

b) Pan Adam Drożdżal na terenie wsi Boruja Nowa;

c) Pan Leszek Drążkowiak na terenie wsi Bukowiec;

d) Pan Marek Bińkowski na terenie wsi Cicha Góra;

e) Pani Maria Starosta na terenie wsi Chojniki;

f) Pan Roman Pawłowski na terenie wsi Glinno;

g) Pan Stefan Schulz na terenie wsi Grubsko;

h) Pan Henryk Krzeszowski na terenie wsi Jastrzębsko Stare;

i) Pani Marcelina Haremza na terenie wsi Kozie Laski;

j) Pani Ewa Szkudlarska na terenie wsi Paproć;

k) Pan Bogusław Nawrot na terenie wsi Przyłęk;

l) Pan Mieczysław Szczechowiak na terenie wsi Róża;

m) Pan Henryk Jędrzejczak na terenie wsi Nowa Róża;

n) Pan Piotr Protas na terenie wsi Sękowo;

o) Pani Maria Piekarczuk na terenie wsi Sątopy;

p) Pan Karol Wicher na terenie wsi Stary Tomyśl;

q) Pani Bożena Pierzyńska na terenie wsi Szarki;

r) Pani Danuta Sobieraj na terenie wsi Wytomyśl.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 15% od zainkasowanych kwot dla 
inkasentów tej opłaty wymienionych w §4 w ust. 2 w pkt 1 i 2.

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu lub na rachunek Gminy
Nr 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 w PKO BP Oddział Nowy Tomyśl.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty targowej obowiązującej w 2018 roku.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/388/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. - który wyniósł 101,9 – określono górną
stawkę opłaty targowej na 2018 r. która nie może przekroczyć 765,94zł dziennie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2b
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – targowiskami w rozumieniu przepisów dotyczących opłaty targowej
są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż, opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana
w budynkach lub w ich częściach. Mając na uwadze wysokość górnej granicy dziennej stawki opłaty targowej,
wynoszącej w roku 2018 kwotę 765,94zł uznać należy, iż w realiach Gminy Nowy Tomyśl określenie tychże
stawek na kwoty: 23,00zł za sprzedaż z wszelkich pojazdów, straganów i ze stołów oraz 7,50zł za sprzedaż
z koszyka, wiadra, skrzynki, kartonu i ręki, nie powinno być dla przedsiębiorców zbyt uciążliwe, a jednocześnie
byłoby uzasadnione.

Uchwałą Nr 21/1235/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 października
2017 r. stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXXVIII/366/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28
września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok, z
powodu istotnego naruszenia art. 25a ustawy o samorządzie gminnym.

W głosowaniu w sprawie uchwały w sprawie opłaty targowej brali udział Radni będący jednocześnie sołtysami
w określonych sołectwach Gminy.

Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniu, gdyż
głosowanie to dotyczy ich interesu prawnego.

W uchwale tej przewidywało się dla sołtysów wynagrodzenie w formie inkasa za pobór opłaty targowej.

Reasumując więc zaszła konieczność ponownego procedowania w sprawie uchwały o opłacie targowej.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
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