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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm1) ) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się  uchwałę Nr XIV/251/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 2993). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 
1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Jarosław Karyś 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079, 1561 
2)  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona została w Dz. U. z 2022 r., poz. 1512 
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Uzasadnienie 

Podstawowym aktem prawnym określającym charakter i zasady poboru opłaty targowej jest ustawa 
z dnia z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 
z późn. zm.). W efekcie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), opłata targowa zyskała 
charakter fakultatywny. Oznacza to, iż znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
pozwalają na rezygnację z pobierania opłaty targowej. 

Uchylenie uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie opłaty targowej przyczyni się do obniżenia kosztów 
działalności ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na targowiskach, bazarach.  
Obniżenie kosztów działalności handlowej prowadzonej na targowiskach, jarmarkach lub bazarach przyczyni 
się do promocji lokalnych produktów oraz promowania ekologicznego trybu życia wśród mieszkańców. 
Przyjęcie niniejszej uchwały będzie odpowiedzią na potrzeby lokalnych kupców, prowadzących sprzedaż na 
targowiskach miejskich, dla których jest to często jedyne miejsce pracy i możliwość uzyskania dochodów. 
Mając na uwadze aktywne wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i drobnego handlu zniesienie opłaty targowej 
wydaje się być słusznym posunięciem. Obecnie, gdy wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
(sprzedaż towarów) zmaga się z trudnościami w związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju, rezygnacja 
z opłaty targowej będzie ukłonem samorządu mającym na celu wsparcie lokalnego rynku i mieszkańców miasta 
(gdyż ostatecznie to na mieszkańców, jako finalnych konsumentów przenoszona jest opłata). 

Obecnie opłata targowa ma marginalny udział w budżecie Gminy Miasta Kielce. Jednocześnie należy 
zauważyć, że pobór opłaty generuje ogromne koszty, zarówno po stronie Gminy jak i inkasenta. Mając 
powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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