RADA MIEJSKA
w Olsztynie

UCHWAŁA Nr XL/462/97
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 1997 roku

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 19 pkt 1, lit.a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami) Rada Miejska w
Olsztynie uchwala co następuje:

§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających 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 samochodu, platformy, przyczepy:
a/ o ładowności do 1 t
b/ o ładowności od 1 t do 5 t
cl o ładowności powyżej 5 t
2) przy sprzedaży:
a/ z przyczepy gastronomicznej:
- za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni
b/ ze stoiska uznanego za urządzenie
do prowadzenia sprzedaży:
- za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni
(za wyjątkiem pasa przeznaczonego
na ekspozycję towarów o szerokości
1mb, wzdłuż ściany frontowej)

11.55 zł
17,30 zł
26.55 zł

1,35 zł
1,35 zł

3) przy sprzedaży w miejscach pozostałych zajętych na handel, wyznaczonych
przez kierownika targowiska :
a/ od 1 m2 zajmowanej powierzchni
2,85 zł
3,45 zł
b/ za każdy następny m2
4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki itp.
(od osoby)

2,85 zł

2. Na giełdach motoryzacyjnych:
1) od jednego pojazdu, przy sprzedaży:
a/ samochodów ciężarowych, traktorów,
przyczep kempingowych oraz towarowych
(o ładowności pow. 1,5 t)
b/ samochodów osobowych, przyczep
towarowych(o ładowności do 1,51)
c/ motocykli
d/ motorowerów
f/ rowerów

17,30 zł

11,55 zł
11,55 zł
4,60 zł
2,85 zł

2) przy sprzedaży innych towarów stosuje się stawki, jak w pkt. 1.
3. Opłatę targową można uiszczać z góry za dni lub tygodnie w wysokości wynikającej ze
stawki dziennej i ilości dni, w których dokonywana byłaby sprzedaż. Właściciele stoisk
uznanych za urządzenia do prowadzenia sprzedaży (namiot, szczęka, szanta i inne nie
będące obiektami budowlanymi) mogą uiszczać opłatę targową za miesiąc z góry do dnia
10-go każdego miesiąca.
1) administratorzy targowisk i giełd w miejscach stałych, ustaleni w drodze
pozaprzetargowej otrzymują wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
w wysokości:
a/ Polski Związek Motorowy - giełda motoryzacyjna
30%
b/ Stowarzyszenie Kupców „Giełda Owocowo-Warzywna
AGRO-WIT” ul. Towarowa 14
do 30.04.1998r
60%
50%
od 1.05.1998r
50%
c/ „ETON „ ul. Lubelska 43 A
2) inkasentom kontraktowym (np. handel przy cmentarzach) przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 30% pobranych opłat targowych
3) kwoty należne gminie z tytułu pobranych opłat należy odprowadzić do dnia 10-go
następnego miesiąca
4) termin wpłaty, o którym mowa w pkt. 4 nie dotyczy inkasentów kontraktowych, dla
których termin ten został określony w umowie.

§2
Opłaty targowej nie pobiera się od emerytów i rencistów handlujących przedmiotami
używanymi oraz drobną ilością płodów rolnych wskazujących na pochodzenie z ogródków
przydomowych i pracowniczych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
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§4
Traci moc uchwała Nr XXI11/263/96 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 czerwca 1996 roku
w sprawie opłaty targowej oraz uchwała Nr XXVI1/315/96 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia
18 grudnia 1996 roku zmieniająca w/w uchwałę
§
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta w Olsztynie, w prasie lokalnej oraz na targowiskach prowadzonych
na terenie miasta.
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