
UCHWAŁA NR XLIX/125/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 listopada 2017 roku 

 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/103/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia                                      

16 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym              

(t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.              

o podatkach i opłatach lokalnych  (t. jedn . Dz. U. z 2017r. po. 1785) 

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Traci moc uchwała Nr XIX/103/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia                                      

16 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Opłata targowa jako danina publiczna - została wprowadzona w Polsce w 1951 r. 

Funkcjonowała wówczas pod nazwą „podatek targowy”, pobierany z tytułu handlu na 

targowiskach.  

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,  targowiskami są wszelkie miejsca, w 

których jest prowadzona sprzedaż. Jest to definicja bardzo szeroka, która budzi szereg 

uzasadnionych wątpliwości. W tej kwestii niejednokrotnie wypowiadały się sądy. Zgodnie z 

wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 8 lutego 2006 r., I SA/Sz 76/05 dla pobierania opłaty 

targowej nie ma większego znaczenia, w jakim miejscu dokonywana jest sprzedaż. Bez 

znaczenia pozostaje także informacja o tym, czy dana osoba prowadzi stałą działalność, czy 

dokonuje sprzedaży w sposób okazjonalny. Pogląd powyższy jest wynikiem bardzo ogólnej 

definicji pojęcia „targowisko”. 

Opłata targowa jest daniną niezależną od należności za korzystanie z urządzeń targowych, za 

inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.  Sprzedający na targowiskach 

obciążeni są szeregiem opłat, wśród których wskazać należy m.in.: czynsz wynikający z 

umowy cywilnoprawnej pomiędzy sprzedającym a właścicielem nieruchomości i opłatę 

eksploatacyjną (utrzymanie targowiska). 

W aktualnym stanie prawnym, w świetle przepisów, które weszły w życie 25.06.2015r. - 

gmina może, ale nie musi pobierać opłaty targowej. Niektóre gminy skorzystały z tego i 

zrezygnowały z opłaty targowej. Okazało się, że koszty poboru były niewspółmiernie 

wysokie do wartości ściąganych opłat targowych, a ponadto celem powinno być wspieranie 

mikro i małych przedsiębiorców oraz tej popularnej formy handlu, cenionej i lubianej przez 

mieszkańców.  

Dochody budżetu Gminy Kosakowo z tytułu poboru opłaty targowej nie są wysokie, gdyż na 

terenie Gminy nie ma jako takiego targowiska, a sprzedaż targowiskowa prowadzona jest w 

miejscach rozproszonych i w zasadzie w miesiącach letnich. Dochody do budżetu Gminy  z 

tytułu opłaty targowej w latach 2014-2016 wyniosły 9.000 zł., wynagrodzenie z tyt. inkasa – 

1.580 zł.  

Niniejszą uchwałą Rada Gminy Kosakowo wykonuje gest w kierunku kupców i małych 

przedsiębiorców, którzy co miesiąc mogą zyskać nawet do kilkuset złotych.  Zniesienie tej 

daniny publicznej powinno przyczynić się do wsparcia i rozwoju handlu targowiskowego jako 

formy działalności rodzinnej i lokalnej.  

Oznacza to, że od stycznia 2018r. kupcy na terenie Gminy Kosakowo za handel  

targowiskowy będą płacić już tylko opłatę czynszową za dzierżawę miejsca sprzedaży.   


