
 U C H W A Ł A  N R  V / 3 5 / 2 0 1 9  
 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

 z dnia 15 lutego 2019 roku 
         

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 
poboru oraz terminów płatności tej opłaty  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 15 i 19 ust. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1445, 1588, 1693, 1669, 1722, 2073)  uchwala się, co 
następuje:  
 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/266/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014 
roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów 
płatności tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 28 lutego 2014r. poz. 653), zmienionej uchwałą Nr 
IV/17/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz 
terminów płatności tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 8 stycznia 2015r. poz. 48)  

w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1) poza częścią zadaszoną targowiska na stanowiskach przeznaczonych do sprzedaży towarów 
wyłącznie z samochodów oraz z przyczep w wysokości 20 zł za jedno stanowisko”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.  

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 

 
 

                
Przewodniczący  

           Rady Miejskiej w Janikowie  
                  
                           Grzegorz Czerwiński 
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UZASADNIENIE 
 do UCHWAŁY NR V/35/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 
z dnia 15 lutego 2019 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 
poboru oraz terminów płatności tej opłaty 
 
 
 
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ustala stawkę opłaty targowej oraz 
może zarządzić jej pobór w drodze inkasa i określić inkasenta i wysokość jego wynagrodzenia. 
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 
Zgodnie z ww. targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż (z wyjątkiem 
sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach budynków). 
Rada Miejska w Janikowie uchwałą nr XXXIV/266/2014r. z dnia 21 lutego 2014r. ustaliła wysokość 
opłaty targowej dostosowaną do nowego obiektu przy ulicy Dworcowej 11. 
Pomniejszona stawka opłaty targowej obowiązująca poza częścią zadaszoną targowiska na 
stanowiskach przeznaczonych do sprzedaży towarów wyłącznie z samochodów oraz z przyczep z 
wysokości 30 zł na 20 zł ma zwiększyć zainteresowanie handlujących wystawieniem stoisk w tych 
miejscach.  
Zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie istniejącego obiektu i zachęci handlujących do 
skorzystania z takiej formy handlu.   
 

 
 
Przewodniczący  

           Rady Miejskiej w Janikowie  
                  
                            Grzegorz Czerwiński 

 
 
 


