
UCHWAŁA NR XXXIV/385/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 20 czerwca 2018 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 2018 r., 
poz. 994) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. W każdą środę do 31 grudnia 2018 r. sprzedający płody rolne, warzywa i owoce uiszczają opłatę 
w wysokości 1 zł za m2. 

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, 
bez wezwania, na rachunek gminy, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty 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.

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

§ 7. Traci moc uchwała nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Miasto i Gmina Pleszew mając na uwadze charakter gminy oraz dużą liczbę funkcjonujących
gospodarstw rolnych i ogrodniczych, wprowadza na targowisku miejskim w każdą środę preferencyjną
stawkę opłaty targowej w wysokości 1 zł za m2 dla sprzedających płody rolne, warzywa i owoce. Nowa
stawka opłaty targowej umożliwi większej liczbie sprzedających dostęp do terenu targowiska oraz wpłynie
pozytywnie na rozwój lokalnych gospodarstw rolnych i ogrodnicznych.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Z dniem wejścia niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr IX/95/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
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