
Projekt Uchwały Uchwała nr ………………..
Rady Miasta Pińczowa w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty

targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014
r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miasta Pińczowa uchwala, co następuje: § 1 Uchyla
się uchwały Rady Miasta Pińczowa: 1)  Nr XXXII/252/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie określenia  wysokości  i  zasad  poboru  opłaty  targowej;  §  2  Uchwała
wchodzi w życie od dnia ……..  2016 r. po ogłoszeniu do publicznej wiadomości. 

Uzasadnienie

Niniejszy  projekt  znosi  opłatę  targową  na  terenie  Miasta  Pińczowa.  Od
strony formalnej uchyla uchwałę Rady Miasta Pińczowa Nr XXXII/252/12 z dnia 28
listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej, która wchodzi w życie z dniem ………
2016  r.,  a  która  to  uchwała  zastępuje  uchwałę  Rady  Miasta  Pińczowa  Nr
XXXII/252/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad
poboru opłaty targowej. Zgodnie z obowiązującą do końca ubiegłego roku wersją
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gmina ma obowiązek pobierać opłatę
targową  od  osób  fizycznych,  osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy
czym  opłacie  nie  podlega  sprzedaż  dokonywana  w  budynkach  lub  w  ich
częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych
w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi
świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłatę targową pobiera się zatem
niezależnie  od  tego,  czy  sprzedaż  odbywa  się  na  targowisku  miejskim
prowadzonym przez gminę, inną jednostkę zarządzającą targowiskiem, czy też na
targowisku prowadzonym na terenie prywatnym. W Pińczowie, zgodnie z uchwałą
RMP nr XXXII/252/12 z dnia 28 listopada 2012 r., dzienne stawki opłaty targowej,
w  zależności  od  grup  targowisk  i  miejsc  wyznaczonych  do  handlowania  oraz
przedmiotu opłaty, wynoszą od 1,40 zł  do 42 zł. Ustawą z dnia 25 czerwca 2015
r.  o  zmianie  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz  niektórych  innych  ustaw
nadano nowe brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
wprowadzając  od  1  stycznia  2016  r.  możliwość  fakultatywnego  poboru  przez
gminy opłaty targowej. Dotychczas gminy były zobowiązane do poboru opłaty,
choć opłata  ta  miała  marginalne znaczenie.  W Pińczowie dochody z  opłaty  w
ostatnich latach wyniosły: w 2016  - 200 000 zł w 2015- 220 000 zł 2014 – 220
000 zł; w 2013 -170 000 zł; w 2012 – 170 000 zł. Natomiast dochody całkowite
budżetu: w 2016 - 61 739 810,00 zł  2015- 64 868 333,44 zł 2014 - 64 286 370 zł;
w 2013 - 62 487 414 zł; w 2012 - 56 321 537,00 zł. Można zatem powiedzieć, że
dochody z opłaty targowej stanowiły niecały procent dochodów budżetowych (od
0,27%  do  0,34%).  Jednocześnie  pobór  generował  koszty  -  już  samo
wynagrodzenie za inkaso wynosi w Pińczowie aż 50% pobranej i wpłaconej kwoty.
Tak  więc  trudno  uznać  pobieranie  przedmiotowej  daniny  za  rozwiązanie
racjonalne z punktu widzenia gospodarowania finansami. W związku z nowymi
przepisami, dbając o drobny lokalny handel i  mając na uwadze prospołeczną i
proprzedsiębiorczą rolę  targowisk,  m.in.  w Lublinie,  Katowicach,  Bielsku Białej,
Poznaniu, Krakowie i innych miastach władze zamierzają znieść lub już zniosły
opłatę  targową.  Opłata  uderza  w  dwie  grupy  ludzi.  Pierwszą  są  najdrobniejsi
przedsiębiorcy  –  rolnicy  oraz  wytwórcy,  którzy  prowadzą  jednoosobową
działalność  gospodarczą,  lub  małe  rodzinne  przedsiębiorstwa,  ewentualnie
mikrofirmy.  Często  ich  jedyną  szansą  na  godny  zarobek  jest  sprzedanie



wytworzonych produktów na lokalnych targowiskach. Opłata, będąc dla kupców
dokuczliwym obciążeniem finansowym, jest finalnie przenoszona (przynajmniej w
części)  na  drugą  poszkodowaną  grupę  –  na  konsumentów.  W  wypadku  osób
kupujących  na  targowiskach  są  to  w  dużej  mierze  osoby  niezamożne.
Utrzymywanie  opłaty  targowej  w sytuacji,  gdy państwo nie  wymusza tego na
samorządach,  nie  powinno  mieć  zatem  miejsca.  Opłata  nie  tylko  ogranicza
wolność gospodarczą, ale uderza również w niezamożnych, ale aktywnych ludzi.
Zniesienie  opłaty  targowej  nie  tylko  poprawiłoby  sytuację  dwóch  wyżej
wspomnianych zbiorowości, ale także byłoby sygnałem, że Pińczów nie walczy z
lokalnym  handlem  oraz  wspiera  działania  aktywnych  obywateli  i  interakcje
pomiędzy  nimi.  Strata  dla  budżetu  miasta  związana  z  przyjęciem niniejszego
projektu  byłaby  stosunkowo  niewielka.  W  dodatku  częściowo  zostałaby
zniwelowana dzięki polepszeniu sytuacji mieszkańców miasta. Zniesienie opłaty
targowej jest konieczne ze względu na ochronę wolności handlu, niezamożnych
konsumentów, lokalnej przedsiębiorczości i więzi społecznych, które tworzą się na
targowiskach. Dla takich celów warto minimalnie, zmniejszyć wpływy do budżetu
Miasta Pińczowa.


