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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, 1378), art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) oraz  
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2021 r. uchwałę Nr 146/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2016 r., poz.76). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie i na placu targowym w Namysłowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,
1378) ustawodawca upoważnił Rady Gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych
w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Podstawowym aktem prawnym określającym charakter i zasady poboru opłaty targowej jest ustawa z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) . Wskazuje się w niej, że to rada
gminy może wprowadzić opłatę targową. Oznacza to, że jej wprowadzenie na terenie gminy jest wyłącznie
prawem, a nie obowiązkiem. Rada gminy może, ale nie musi wprowadzać opłaty targowej na terenie gminy. Skoro
więc rada gminy jest ustawowo uprawniona do wprowadzenia opłaty targowej, to w konsekwencji jest
i uprawniona do uchylenia owej daniny publicznoprawnej.

Opłatę targowa, która jest opłatą lokalną, pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Z opłaty
zwolniona jest sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zwolnione z niej są także osoby
i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania
położonymi na targowiskach. Oznacza to, że opłata targowa pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych
przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy
członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność uiszczania choćby
niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem. W związku z tym brak konieczności uiszczania tej opłaty byłby
odczuwalnym wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości i drobnego handlu.

Ponadto w ramach pomocy z tarczy branżowej zawieszony został pobór opłaty targowej w 2021r. na podstawie
art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) wprowadzono zmianę w ustawie
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 1842, 2112,2113,2123 i 2157) dodając art. 31 zzm ust.1 w brzmieniu „od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia
31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Projektodawca: Burmistrz
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