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UCHWAŁA NR ../XLI/2022 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie opinii dot. wniosku o zmniejszenie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 tj. z późn.zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r. 
poz. 870 t.j.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku ze złożonym wnioskiem 
dotyczącym zmniejszenia opłaty targowej, pismo datowane na 23.03.2022 r. (data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Praszce) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wniosek dotyczący zmniejszenia opłaty targowej, uznaje za bezzasadny. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Praszki do poinformowania składającego wniosek 
o sposobie jego rozpaterzenia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr ../XLI/2022 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 23.03.2022 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Praszce wniosek dotyczący zmniejszenia opłaty 
targowej z 30 zł na 20 zł. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy złożonego wniosku. Uchwałą nr 4/2022 z dnia 
21.04.2022 r. Komisja zaopiniowała wniosek za bezzasadny. 

Rada Miejska stwierdza, iż wysokość stawki za sprzedaż z oznakowanego (ponumerowanego) stanowiska 
handlowego o powierzchni do 21 m2, została wcześniej szczegółowo przeanalizowana oraz rozpatrzona, 
skutkiem czego było uchwalanie uchwały nr 268/XXXV/2021 r. z dnia 25.11.2021 r.  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada Miejska w Praszce nie przewiduje zmniejszenia opłaty oraz 
zmiany w/w uchwały. 
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