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UCHWAŁA NR XLVIII/       /2022 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 29 września 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Borku Wlkp.: 

1) wprowadza opłatę targową; 

2) określa wysokość opłaty targowej; 

3) określa zasady poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta. 

§ 2. Uchwała dotyczy wszelkich miejsc na terenie gminy Borek Wlkp., w których prowadzony jest handel. 

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej: 

1) przy wszelkiej sprzedaży towarów, od jednego stanowiska - 28,00 zł; 

2) przy sprzedaży towarów w handlu obwoźnym - 8,00 zł; 

3) przy sprzedaży wszelkich towarów w dni odpustowe za 1 mb. stanowiska - 12,00 zł; 

4) przy stanowisku z dmuchanymi placami zabaw - 175,00 zł. 

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

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

2. Poboru opłaty targowej dokonuje Urząd Miejski w Borku Wlkp. 

3. Opłatę za handel obwoźny należy dokonać osobiście na rachunek bankowy Urzędu. 

§ 5. Inkasent zobowiązany jest wpłacić pobraną opłatę targową na rachunek Urzędu Miejskiego                
w terminie 7 dni od zainkasowania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/76/2015 RadyMiejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 października 2015 roku 
w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami. 
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                        
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE 

Uchwała w sprawie opłaty targowej określa nowe stawki dzienne opłaty targowej. Zaplanowany 

wzrost ma na celu zwiększenie dochodów bieżących budżetu gminy Borek Wlkp. w celu realizacji 

zadań bieżących. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące mogą być pokryte 

wyłącznie z bieżących dochodów. Opłaty lokalne to jedno z głównych źródeł finansowania zadań 

własnych. Utrzymanie ich na stosownym poziomie pozwoli realizować właściwe zadania własne.   
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