
UCHWAŁA NR ………./2015 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia ……….. 2015 roku 

 

w sprawie :uchylenia uchwał 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.)1 
i oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. 
poz.613, z późn. zm.)2.  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Tracą moc:  

1.Uchwała Nr. XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie 
ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., z 
2015 poz.3172 ) 

2. Uchwała Nr. XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej z Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie 
zarządzenia opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia 
wynagrodzenia inkaso (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013, poz. 2803 z późn. zm)3 .    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna . 

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dziennku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą od dnia 01 stycznia 2016r.  

 

                                                                                                      PRZEWODNICZ ĄCA 
                                                                                       RADY 

                                                                                                               
                                                                                                             Ewa Urbańska 

     

 

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528,poz.699,poz.774,poz.1045, 

poz.1283,poz.1777 
2 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.251,poz.699,poz.978poz.1197, 

poz.1269,poz.1649 
3 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.3092 

 

 



Uzasadnienie 
 
Obowiązek poboru opłaty targowej wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm. ). Radom gmin przypisano 
kompetencje od określenia zasad ustalenia i poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Z dniem 1 
stycznia 2016 wejdzie w życie ustaw z dnian25 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o 
samorządzie gminnym oraz niektórych innych staw ( Dz. U. z 2015 r. poz.1045) zakładającą 
fakultatywność wprowadzenie opłaty targowej. Mocą przepisu art9. Pkt. 10 wymienionej ustawy 
z dniem 1 stycznia 2016 r. przepis art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
płatach lokalnych, otrzyma brzmienie: „ Rada gmin może wprowadzić opłatę targową. Opłatę 
targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem 
ust. 2b”. 
Nowelizacja przepisu art. 15 ut. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych prowadzi zatem do 
uczynienie opłaty targowej danina o charakterze fakultatywnym. Rada Gminy uzyskuje 
uprawnienie do pojęcia decyzji o wprowadzeniu lub nie opłaty targowej. 
Zniesienie opłaty targowej ma na celu zwiększenie konkurencyjności mikro i małych 
przedsiębiorstw. Jest także zgodne z postulatami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i 
Drobnej Wytwórczości, które traktują opłatę targową jako dodatkowe obciążenie finansowe w 
prowadzonej działalność.  
Na przestrzeni ostatnich lat, na terenie miasta Lipna sukcesywnie obserwuje się spadek 
wpływów z opłaty targowej. 
Wpływy z opłaty : 
2012 – 132 293,00 zł 
2013 – 80 320,00 zł 
2014 – 90 756,50 zł 
Natomiast koszty wynosiły: 
2012 – 102 080,31 zł 
2013 – 109 270,96 zł 
2014 – 80 031,91 zł 
 Widać z stąd, iż opłata targowa sukcesywnie maleje a wpływy do budżet miasta stały się 
znikome.  W celu ożywienia targowiska miejskiego oraz planów wprowadzenia modernizacji 
placu targowego w wrześniu 2015 r. Rada Gminy sprzedała gruntu pod placem targowym 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. W związku z powyższym kupcy na 
targowisku Miejskim ponosili by podwójną opłatę co w znacznym stopniu obciążyło by osoby 
prowadzące działalność na targowisku oraz zanik małych przedsiębiorstw. Rezygnacja z opłaty 
targowej powinna przyczynić się do zwiększonego rozwoju przedsiębiorczości w mieście. 
Mając powyższe na uwadze należy uznać uchwałą za zasadną.  
 
.    


