
UCHWAŁA NR IX/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 29 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515) i 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 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz.U.z 2015 r., poz. 613) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Pleszew wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za każdy rozpoczęty m2 w wysokości 3 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez 
wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 4.

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Pleszewie.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 40% 
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot na rachunek bankowy gminy.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 7 każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/95/2015 Rady Miejskej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r.

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 849 ze zm.) do kompetencji rady gminy należy określenie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności
i wysokości stawek opłaty targowej. W dniu 1 stycznia 2016 r. treść art. 15 ust 1. w/w ustawy otrzyma nowe
brzmienie. W myśl nowego zapisu, Rada Miejska w Pleszewie decyduje o wprowadzeniu bądź odstąpieniu od
wprowadzenia opłaty targowej.

Mając na uwadze powyższe, na terenie Miasta i Gminy Pleszew wprowadza się opłatę targową i określa się
dzienną stawkę opłaty targowej za każdy rozpoczęty m2 w wysokości 3 zł. Wysokość opłaty targowej pozostaje
na dotychczasowym poziomie, nie wprowadza się indeksacji opłaty w stosunku do wysokości opłaty
obowiązującej w 2015 roku. Zachowuje się również dotychczasowy sposób pobierania opłaty w drodze inkasa,
realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. Z dniem wejścia niniejszej uchwały, traci
moc Uchwała nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat
targowych.
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