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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 r. z późn. zm.1) ) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.2) ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/196/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 3903) zmienioną uchwałą Nr XXVII/420/16 Rady Miasta 
Białystok z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2016 r. poz. 4683) oraz zmienioną uchwałą Nr XXI/325/2020 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1353). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 401 oraz poz. 1558. 
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UZASADNIENIE 

Podstawowym aktem prawnym określającym charakter i zasady poboru opłaty targowej jest ustawa  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm).  

W efekcie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 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 przedmiotowej opłaty.  

Tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadziła zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok. Zgodnie 

z dodanym art. 31 zzm ust. 1 niniejszej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie 

pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.  

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności 

lokalnej przedłożony projekt uchwały proponuje odstąpienie z dniem 1 stycznia 2022 roku od poboru na 

terenie miasta Białegostoku opłaty targowej.  

Skutek finansowy rezygnacji z opłaty targowej szacuje się na ok. 80 tys. zł. Przedstawiona kwota 

uwzględnia już wysokość wypłaconego inkaso poszczególnym inkasentom.  Podkreślić należy, iż w wymiar 

opłaty targowej zaangażowani są pracownicy dwóch departamentów tut. Urzędu. Związane jest to z obsługą 

inkasentów w zakresie wydruku i przekazania biletów opłaty targowej (stanowiących druki ścisłego 

zarachowania), księgowaniem wyżej omawianej opłaty oraz coroczną kontrolą inkasentów w zakresie 

prawidowości poboru opłaty na poszczególnych targowiskach. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

Bialystok,  2021.11.   
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