
UCHWAŁA NR XXVII/208/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, 
terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 15 ust. l i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/119/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 9648), wprowadza się następujące zmiany:               
w § 1: 

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze gminy 
Mosina stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonych 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

W związku z sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2,
zostało zamknięte targowisko miejskie i tym samym nie są dokonywane czynności sprzedaży podlegające
opłacie targowej.

Zwolnienie z poboru opłaty targowej po otwarciu targowiska ma na celu pomoc podmiotom
prowadzącym sprzedaż i zmniejszenie strat ekonomicznych powstałych w wyniku uniemożliwienia
prowadzenia sprzedaży w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu
nadzwyczajnego, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto istotne jest także zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów inkasentów zobowiązanych
do poboru opłaty targowej od dokonujących sprzedaży.
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