
UCHWAŁA NR XXVI/231/21 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019, poz. 1170) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Kolonowskiego: 

1) wprowadza opłatę targową, 

2) określa wysokość stawek opłaty targowej, 

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej, 

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej, obowiązującą na terenie Gminy Kolonowskie, w wysokości: 

1) za sprzedaż dokonywaną na targowisku w Kolonowskiem przy ul. Prostej, w Staniszczach Wielkich przy 
Placu Targowym, w Staniszczach Małych przy ul. ks. Gajdy oraz w Spóroku przy ul. Guznera - 12,00 zł za 
każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni handlowej; 

2) za sprzedaż dokonywaną na terenie stanowiącym własność Gminy Kolonowskie lub będącym w jej 
zarządzie, w miejscach innych niż wskazane w pkt. 1, wyznaczonych przez właściwy organ gminy - 100,00 
zł; 

3) za sprzedaż dokonywaną na terenie niestanowiącym własności Gminy Kolonowskie oraz niepozostającym 
w jej zarządzie - 100,00 zł. 

§ 3. 1. W okresie od 26 października do 1 listopada za sprzedaż dokonywaną na terenie przylegającym do 
cmentarza dzienna stawka opłaty targowej wynosi 12,00 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej 
powierzchni handlowej. 

2. W przypadające na terenie Gminy dni odpustów oraz w dni poprzedzające odpusty dzienna stawka 
opłaty targowej wynosi 12,00 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni handlowej. 

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

§ 5. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowania imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy. 

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

2. Pobór opłaty targowej powierza się na terenie wsi sołtysom poszczególnych miejscowości, natomiast w 
mieście Kolonowskie - panu Karolowi Cieślar. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej, w wysokości 
33 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej 
Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 20 września 
2019 r. poz. 2927). 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

W związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej, gazu oraz wzrostem płacy minimalnej, wnosi się o 
zmianę stawki opłaty targowej z 9 zł na 12 zł. 
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