UCHWAŁA NR XVII/201/15
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r., poz. 528, poz. 699,
poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311,
poz. 1649), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta Olsztyna.
§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta Olsztyna, z zastrzeżeniem
ust. 2:
1) od sprzedaży na tragowiskach miejskich położonych przy ul. Grunwaldzkiej, Kolejowej, Wilczyńskiego, na
terenie Giełdy Owocowo-Warzywnej położonej przy ul. Towarowej oraz na terenie pomiędzy ulicami
Bydgoską, Macieja Rataja, Aleją Sybiraków, Aleją Wojska Polskiego, ulicą Oficerską, drogą wewnętrzną
łączącą ulice Oficerską i Bydgoską:
a) z ziemi, ręki, kosza, skrzynki, wózka, wieszaka - 4,00 zł,
b) ze stołu, ławy, straganu, stoiska - 10,00 zł,
c) z pojazdu samochodowego - 24,00 zł,
d) z przyczepy, naczepy - 24,00 zł,
e) sezonowej choinek, chryzantem, zniczy - 40,00 zł,
f) innej niż wymieniona w lit. a-e - 24,00 zł,
2) od sprzedaży na terenie położonym nad Zatoką Miłą pomiędzy ulicami Jeziorną i Sielską oraz wzdłuż ulicy
Jeziornej - 300,00 zł,
3) od sprzedaży w miejscach innych niż wymienione w pkt. 1-2:
a) z ziemi, ręki, kosza, skrzynki, wózka, wieszaka - 5,00 zł,
b) ze stołu, ławy, straganu, stoiska - 13,00 zł,
c) z pojazdu samochodowego - 29,00 zł,
d) z przyczepy, naczepy - 29,00 zł,
e) sezonowej choinek, chryzantem, zniczy - 50,00 zł,
f) piwa i innych napojów alkoholowych - 60,00 zł,
g) samochodów osobowych, samochodów cieżarowych, ciągników siodłowych, ciągników balastowych,
przyczep, naczep, ciągników rolniczych, autobusów i innych pojazdów silnikowych - 20,00 zł,
h) innej niż wymieniona w lit. a-g - 29,00 zł.
2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej:
1) sprzedaż kwiatów, owoców i warzyw uzyskanych z ogródków,
2) sprzedaż używanych książek,
3) sprzedaż wyrobów własnej działalności plastycznej.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są:

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w
Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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1) Stowarzyszenie Kupców Giełda Owocowo-Warzywna „AGRO-WIT” - na terenie Giełdy OwocowoWarzywnej przy ul. Towarowej,
2) Zakład Targowisk Miejskich - na terenie Miasta Olsztyna, z wyłączeniem Giełdy Owocowo-Warzywnej
„AGRO-WIT” przy ul. Towarowej.
§ 6. 1. Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% pobranej i terminowo
odprowadzonej opłaty targowej.
2. Inkasenci odprowadzają w całości pobraną opłatę targową na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna,
w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIX/518/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3684) oraz
Uchwała Nr XLVI/760/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXIX/518/12 Rady Miasta Olsztyna w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 3397).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Halina Ciunel
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