
UCHWAŁA Nr 246  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2011roku  
 
 

w sprawie opłaty targowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje: 

 
 

§ 1. 

Ustala dzienną opłatę targową, jednakŜe nie wyŜszą niŜ 728,64 zł dziennie: 

1. Za sprzedaŜ na targowiskach przy:  

− ul. 11 Listopada, 

− ul. Chopina, 

− ul. Wodnej, 

− ul. Podwale przy Stadionie Miejskim,  

w wysokości 3,00 zł za m2 z zastrzeŜeniem ust. 4. 

2. Za sprzedaŜ na terenie miasta w miejscach udostępnionych do prowadzenia handlu 

okolicznościowego: 

1) z okazji Wszystkich Świętych i Zaduszek, Świąt BoŜego Narodzenia, 

2) podczas festynów i imprez organizowanych w mieście, 

w wysokości 6,00 zł za m2. 

3. Za sprzedaŜ w pozostałych miejscach, z wyłączeniem budynków i ich części -  

10,00 zł  za m2 . 

4. Za sprzedaŜ środków transportowych wystawionych do sprzedaŜy w wysokości: 

36,- zł od samochodów cięŜarowych, 

31,- zł od samochodów cięŜarowo - osobowych, 

26,- zł od samochodów osobowych, 

10,- zł od motorowerów i motocykli. 
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§ 2. 

Opłata targowa wymieniona w § 1 ust. 1, 2 i 3, naliczana jest za kaŜdy rozpoczęty m2 

powierzchni zajętej pod towar wystawiony do sprzedaŜy. 

§ 3. 

1. Zarządza się pobieranie opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentami ustala się: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. 

−  Targowisko przy ul. 11 Listopada i ul. Chopina, 

2) Gminną Spółdzielnię „SCh” w Koninie 

−  Targowisko przy ul. Wodnej, 

3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie 

−  Targowisko przy stadionie miejskim, 

4) Urząd Miejski w Koninie 

− w pozostałych przypadkach. 

3. Wynagrodzenie dla inkasentów określonych w ust.2 pkt 1 i 2 ustala się w wysokości  

1 % pobranej opłaty targowej. 

4. Termin płatności dla inkasentów ustala się na dzień następujący po ostatnim dniu dekady 

kaŜdego miesiąca. 

§ 4. 

 
Osoby dokonujące sprzedaŜy, zobowiązane są dokonać zapłaty, opłaty targowej, w dniu 

dokonywania sprzedaŜy: inkasentowi, w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  

w Koninie. 

§ 5. 

 
Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaŜ, dokonywaną na terenie Bulwaru Nadwarciańskiego 

oraz na terenie Parku im. F. Chopina. 

§ 6. 

 
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 
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§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 roku w sprawie 

ustalenia stawek opłaty targowej. 

 

§ 8. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku. 

   

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 

 


