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UCHWAL A

Nr

XXVI/167 ,92

Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 1992 r.
w sprawiejopłaty targowej.
Na podstawie art.15 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Kr 16, poz.95
z późniejszymi zmianami/ w związku z art.19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i cpłatach lokalnych /Dz.U.NrÇ,
pcz.31 2 późniejszymi zmianami/, Rada miejska uchwala, co następuje;

§ 1
Ustala się dzienne stawkki opłaty targowej od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży:
1. w miejscach wyznaczonych jako targowiska stałe, tymczasowe,
doraźne /giełdy, jarmarki i inne imprezy handlowe/w wysokości:
1/ przy sprzedaży z wozu
40.COC zł
2/ przy sprzedaży z samochodu, platformy,
przyczepy :
a/ o ładowności do 1 t
b/ o ładowności powyżej 1 t
c/ przyczepy gastronomiczne

70.COC zł
110.000 zł
130.000 zł

3/ przy sprzedaży ze straganu i stoiska
wyodrębnionego za punkt:
a/ do 3 m2 zajmowanej powierzchni
b/ od 3 ' m 2 do 5 ni 2 zajmowanej
powierzchni
c/ powyżej 5 m2

50.000 zł
60.000 zł
80.000 zł

4/ przy sprzedaży w miejscach pczostałychzajętych na handel, wyznaczonych przez
kierownika targowiska:
a/ do 1 m2 zajmowanej powierzchni
•
b/ za każdy następny m2
5/ przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza,
skrzynki ,/od osoby/
.

20.000 zł
20.000 zł

20.000 zł
6/ Każdy rodzaj opłaty targowej może być pobierany z góry
w formie ryczałtu miesięcznego wynoszącego 20 stawek
dziennych danej opłaty.
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2. na giełdach motoryzacyjnych :
1/ od jednego pojazdu przy sprzedaży :
a/samochodów ciężarowych,traktorów,
przyczep/towarowych powyżej 1,5 t
ładowności i campingowych/
b/ samochodów osobowych,przyczep
towarowych do 1,5 t ładowności
c/pozostałych pojazdów/w tym jedno
śladowe /
2/przy sprzedaży innych towarów stosuje
- się stawki jak w pkt. 1.

100.000 zł.
50.000’ zł.
20.000 zł.

§ 2
Opłaty targowe w miejscach wyznaczonych jako targowiska stałe,
tymczasowe,doraźne,pobierane są przez inkasentów kontraktowych
lub administratorów.

§ 3
1.Administratorzy targowisk i giełd w miejscach stałych ustalo
nych w drodze pozaprzetargowej odprowadzają na konto Wydziału
Ekonomicznego. Urzędu Miasta 50 % pohranych opłat dordnia.'IO
■następnego miesiąca.
2.Inkasenci kontraktowi odprowadzają na konto Wydziału Ekonomi
cznego Urzędu Miasta 70 % pobranych opłat po upływie każdego
tygodnia.
3.Administratorzy targowisk i giełd ustaleni w drodze przetargu
pobierają opłaty targowe w wysokości określonej w § 1, zaś
część opłaty targowej przekazują na rzecz Urzędu Miasta
w terminie i wysokości określonej odrębną umową.

§ 4
Opłaty targowej nie pobiera się od emerytów i rencistów handlu
jących przedmiotami używanymi oraz drobną ilością płQdów rolnych,
wskazujących na pochodzenie4©nr64îaêw przydomowych lub pracowni
czych.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

- II -

3
Traci moc uchwała XVII)9)92 Rady I-Iiejskiej w Olsztynie z dnia
29 stycznia 1992 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 7
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości i wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
mgr
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