
UCHWAŁA NR XIII/80/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 listopada 2019 r.

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.2) ) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XIII.80.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 4289).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2244
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815
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Uzasadnienie

do uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym
stanem prawnym:

Z dniem 01.01.2016 r. zgodnie ze zmianą art.15 § 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) zniesiono obligatoryjny obowiązek
wprowadzania przez gminy opłaty targowej.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych wpływów do budżetu z ostatnich kilku lat pochodzących
z zastosowania poboru opłaty targowej na terenie tut. gminy ustalono, iż ww. wpływy są niższe niż koszty
administracyjne związane z jej poborem.

Należy zauważyć również, iż na terenie Gminy Zbójno nie są wyodrębnione targowiska, gdzie mógłby
odbywać się handel.

2.Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Nie dotyczy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.
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