
       UCHWAŁA NR LIII/715/2018  

    RADY MIASTA KALISZA 
    z dnia 24 maja 2018 r. 

 
zmieniająca uchwałę 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 ze zm.), 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 ze zm.) 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. W uchwale Nr XLVI/604/2017 z dnia 30 listopada 2017r. Rady Miejskiej Kalisza w 

sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017r. poz. 8236) w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 
otrzymuje brzmienie: 

„2) w wysokości 30% 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 30%  na targowiskach zlokalizowanych na placach i ulicach miasta.” 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

 

             Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

                    /…/ 
                       Andrzej Plichta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr LIII/715/2018 Rady Miasta Kalisza 

z dnia 24 maja 2018 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej 

W niniejszej uchwale w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 proponuje się dokonanie zmiany wynagrodzenia 
prowizyjnego od pobranych kwot przez inkasenta na terenie targowisk przy ul. Nowy Rynek, 
3 Maja, Legionów, Aleja Wojska Polskiego, na targowisku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic 
Babina i Nowy Rynek z 9% na 30% oraz na targowiskach zlokalizowanych na placach i ulicach z 
20% na 30%.  

Powyższa zmiana wynika z obecnej sytuacji panującej na targowiskach tj. zmniejszania się 
ilości punktów handlowych na skutek powstawania coraz liczniejszej sieci sklepów 
wielkopowierzchniowych i marketów na terenie miasta Kalisz oraz koniecznością zwiększenia   
wynagrodzenia osób pobierających opłatę targową. 
 
 
                    Prezydent 
                Miasta Kalisza 
              /.../ 

Grzegorz Sapiński 


