
 

UCHWAŁA Nr 430 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2016 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina  

z dnia 25 listopada 2015 roku 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina  

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty 

targowej, zmienia się w § 2 zdanie: 

„Określa się dzienną stawkę opłaty targowej, jednakże nie wyższą niż 758,47 zł” 

na: 

„Określa się dzienną stawkę opłaty targowej, jednakże nie wyższą niż 751,65 zł”. 

 

§ 2. 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 
 

 

  



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 430 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 listopada 2016 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina  

z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej 

 

 

Niniejsza zmiana w uchwale spowodowana jest zmniejszeniem górnej wysokości 

dziennej stawki opłaty targowej, wprowadzonej przez Ministra Finansów w formie 

Obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim.  

Górna granica kwotowa dziennej stawki opłaty targowej na 2017 rok została 

opublikowana w Monitorze Polskim z dnia 5 sierpnia 2016 r., poz. 779 i wynosi 751,65 zł. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 

 


