
UCHWAŁA NR 614 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021 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 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1, 

art. 19 pkt 1 lit. „a”, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Na terenie Miasta Konina wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. 

Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej: 

1. Za sprzedaż na targowiskach zlokalizowanych przy: 

- ul. 11 Listopada, 

- ul. Chopina, 

- ul. Wodnej, 

- ul. Podwale przy stadionie miejskim,  

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

2. Za sprzedaż w miejscach udostępnionych do prowadzenia handlu 

okolicznościowego: 

1) z okazji Wszystkich Świętych i Zaduszek, Świąt Wielkanocnych i Bożego 

Narodzenia, 

2) podczas festynów i imprez organizowanych w mieście, w wysokości 6,00 zł za m2. 

3. Za sprzedaż w pozostałych miejscach, z wyłączeniem budynków i ich części –  

w wysokości 10,00 zł za m2. 

4. Za sprzedaż środków transportowych wystawionych do sprzedaży podczas giełdy 

samochodowej przy ul. Podwale, w wysokości: 31,00 zł od samochodów 

ciężarowych i ciężarowo-osobowych, 26,00 zł od samochodów osobowych, 10,00 zł 

od motorowerów i motocykli. 



§ 3. 

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

powierzchni zajętej pod towar wystawiony do sprzedaży. 

§ 4. 

1. Zarządza się pobieranie opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentami ustala się: 

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

dla targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Chopina, ul. Wodnej; 

2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, dla targowiska przy ul. Podwale; 

3. Wynagrodzenie dla inkasenta wymienionego w ust. 2 pkt 1, ustala się w wysokości 

50% pobranej i terminowo wpłaconej opłaty targowej. 

4. Pobraną opłatę targową inkasenci powinni odprowadzić na rachunek gminy do  

10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłata została 

zainkasowana. 

§ 5. 

Osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach wymienionych w § 2 ust. 1, 

zobowiązane są dokonać zapłaty opłaty targowej w dniu sprzedaży inkasentowi, 

natomiast dokonujące sprzedaży w pozostałych miejscach udostępnionych do handlu 

wpłacają opłatę w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Koninie. 

§ 6. 

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na terenie Bulwaru 

Nadwarciańskiego, Parku im. F. Chopina oraz na Placu Wolności. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 8. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr 222 Rady Miasta 

Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr 430 

Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 222 Rady 

Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej. 

  



§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 614 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021 roku 

w sprawie opłaty targowej. 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

dokonujących sprzedaży na targowiskach. W myśl wyżej wymienionej ustawy 

targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. 

Stosownie do przepisu art. 19 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, rada gminy może 

zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. W myśl art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu. 

W związku z rezygnacją z poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Wodnej przez 

dotychczasowego inkasenta tj. Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” 

w Koninie, jego obowiązki proponuje się powierzyć Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie, które posiada duże doświadczenie 

w prowadzeniu i organizacji targowisk, jak również w poborze opłaty targowej. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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