
 

 

 

  Mosina, dnia 21 lipca 2020 r. 

 

 

RK.0003.4.2020.TC 

 

Data wpływu: 21.07.2020 r. 

Nr sprawy: BR.0003.354.2020 

 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  

w miejscu 

 

 

 

 W odpowiedzi na interpelacje Radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie opłat                       

na targowisku miejskim, przesłaną przy piśmie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie                              

Nr BR.0003.354.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. wyjaśniam,  co następuje: 

 Sprawa opłat na targowisku miejskim była już wielokrotnie wyjaśniana 

na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów jak i na sesjach Rady Miejskiej.  

 Przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2019 poz. 1170) w art. 15 ust. 1 stanowią, że Rada Gminy może wprowadzić opłatę 

targową, którą pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży 

na targowisku. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich 

częściach. 

 Na podstawie w/w przepisu Rada Miejska w Mosinie dnia 24 października 2019  r. 

podjęła Uchwałę Nr XVII/119/19 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad 

ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek. Zatem w uchwale określone 

zostały stawki opłaty targowej, wskazano inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.   

 Podobne uchwały podejmowane były przez Radę Miejską w Mosinie w latach 

wcześniejszych.  

 Na rzecz Gminy Mosina obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych 

spółka z o.o. w Mosinie, który dokonuje wpłat zebranych opłat na wskazany rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego.  

 Opłata za prowadzenie targowiska, potocznie zwana „opłatą targowiskową”, jest 

ustalana przez podmiot prowadzący targowisko. Ma ona rekompensować mu koszty 

funkcjonowania i administrowania targowiskiem. Podmiot ten może być całkowicie 

niezależnym od Gminy podmiotem działającym na zasadach gospodarki wolnorynkowej. 

W żaden sposób nie musi być związany z Gminą, a w szczególności powiązany kapitałowo, 

co miałoby być podstawą regulacji wzajemnych rozliczeń w formie wnoszenia aportu w myśl 

interpelacji.  

 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie daje żadnej delegacji Radzie ani 

Burmistrzowi umożliwiającej ustalenie kwot opłat od dokonujących sprzedaży na targowisku 

na rzecz podmiotu, który targowisko prowadzi, a ponieważ opłata za prowadzenie targowiska 



przeznaczona jest na jego utrzymanie w żaden sposób nie należy integrować jej z opłatą 

targową. 

 Kwestia instalacji na targowisku urządzeń do poboru opłat leży po stronie podmiotu  

administrującego targowiskiem.    

   

 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat – 1 egz., 

2. Łukasz Kasprowicz, Radny Rady Miejskiej w Mosinie  – 1 egz., 

3. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu – 1 egz., 

4. RK – a/a w miejscu – 1 egz. 


