
  UCHWAŁA NR  XLVI/604/2017 
          RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

          z dnia 30 listopada 2017 r. 
 

w sprawie opłaty targowej.  

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy       
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) oraz 
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 
201 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Kalisza opłatę targową.    

§ 2. 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób dokonujących 
sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych w wysokości 5 zł za 1 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż, nie więcej niż        
765,94 zł.  

2. Ustala się opłatę targową w wysokości innej niż określona w ust. 1 na targowisku  przy 
ul. Braci Gillerów 2-16: 
1) przy sprzedaży artykułów rolno - spożywczych i kwiatów                2,00 zł/m2; 
2) przy sprzedaży motocykli i motorowerów,                 10,00 zł/szt.; 
3) przy sprzedaży samochodów: osobowych, mikrobusów, dostawczych o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony włącznie oraz przyczep lekkich               35,00 zł/szt.; 
4) przy sprzedaży samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej     

3,5 tony oraz ciągników i autobusów                  50,00 zł/szt.; 
5) przy sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych z lawetą        50,00 zł/zestaw;  
6) przy sprzedaży pozostałych artykułów                   5,00zł/m2. 

3. Stawki dziennej opłaty targowej za powierzchnie zajęte do sprzedaży stanowią 
wielokrotność stawki określonej za 1 m2,  przyjmując zasadę, przy powierzchni poniżej 1m2, 

zaokrąglania w górę. 
4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów określonych 
w ust. 2.  

2. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się: 
1)   Giełdę Kaliską Spółkę z o.o. w Kaliszu - na targowiskach zlokalizowanych przy              

ul.: Nowy Rynek, 3 Maja, Legionów, Aleja Wojska Polskiego, Braci Gillerów 2-16 oraz 
na targowiskach zlokalizowanych na placach i ulicach miasta, i targowiskach nie 
wymienionych poniżej; 

2) P.H.U. WABEK - Pawlak i Dudczak - Spółkę Jawną - na targowisku zlokalizowanym 
 przy skrzyżowaniu ulic Babina i Nowy Rynek. 

§ 4. 1. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne naliczone od pobranych kwot: 
1) w wysokości 50% na terenie targowiska przy ul. Braci Gillerów 2-16; 



2) w wysokości 9% na targowiskach przy ul.: Nowy Rynek, 3 Maja, Legionów, Aleja 
Wojska Polskiego, na targowisku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Babina             
i Nowy Rynek oraz na innych targowiskach nie określonych w pkt 1 i 3;  

3) w wysokości 20%  na targowiskach zlokalizowanych na placach i ulicach miasta. 
2. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją w terminach: do dnia 15 i do 

ostatniego dnia każdego miesiąca.  

§ 5. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż wszystkich produktów w ramach kiermaszy 
organizowanych w trakcie corocznych obchodów Święta Miasta Kalisza.   

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/192/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 
2015 r. w sprawie opłaty targowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. 
poz. 7306).                        

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.    

 
 

              Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

           /…/ 
  Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLVI/604/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
z dnia 30 listopada 2017 r. 

 
w sprawie opłaty targowej.  

 
 Niniejszą uchwałą wprowadza się na terenie Miasta Kalisza opłatę targową, która 
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest opłatą fakultatywną.   
 W § 2 ustalono wysokość dziennych stawek opłaty targowej i określono termin 
płatności opłaty targowej.  Utrzymano dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 
2017 i w latach wcześniejszych. Zmieniono górną stawkę opłaty targowej w celu 
dostosowania jej do aktualnego stanu prawnego wynikającego z obwieszczenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2018r.   

Ponadto w niniejszej uchwale zrealizowano dyspozycję zawartą w art. 19 pkt 2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą rada gminy, w drodze uchwały może 
zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso.  
 W  § 3  zarządzono pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określono inkasentów 
tej opłaty i obszar jej poboru dla inkasentów.  
 W § 4 określono wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów oraz termin płatności 
opłaty targowej dla inkasentów. 
 W § 5 wprowadzono zwolnienie od opłaty targowej, które jest kontynuacją 
dotychczasowego zwolnienia.  
 Traci moc uchwała Nr XVI/192/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada    
2015 r. w sprawie opłaty targowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. 
poz. 7306). 
             W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 

          Prezydent 
       Miasta Kalisza 
               /…/ 

Grzegorz Sapiński 
 
 
 
 


