
UCHWAŁA NR XVIII/149/04

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY

z dnia 8 grudnia 2004 roku

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta ChełmŜy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r.
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz
art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 203, poz.1966,
Nr 200, poz.1953, zm. wyn. z M. P. z 2003r. Nr 51, poz.804, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.874,
Nr 188, poz.1840 oraz z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123,
poz.1291) oraz pkt 5 lit.a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M. P. z 2004r. Nr 46, poz.794), uchwala się, co następuje:

§1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, za kaŜdy dzień sprzedaŜy we wszystkich

miejscach na terenie miasta, w których jest prowadzony handel.

§2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej przez Spółkę z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej

w ChełmŜy, ustalając dla niej wynagrodzenie inkaso w wysokości 4% od pobranej opłaty

targowej. 

2. Opłaty targowe pobierane są codziennie w godzinach zapewniających pobór naleŜności od

wszystkich handlujących. 

3. Inkasenci dokonują poboru opłaty targowej w gotówce, w formie inkasa.

4. Na potwierdzenie przyjętych wpłat inkasenci wydają pokwitowanie - dowód wpłaty

(blankiety wydane przez Urząd Miasta ChełmŜy, które stanowią druk ścisłego

zarachowania).

5. Pobrane opłaty - przekazywane są w okresach tygodniowych na rachunek budŜetu miasta.

6. Przy naliczaniu opłaty targowej z tytułu działalności gospodarczej na powierzchni:

1) do 1m2 - pobiera się opłatę za cały 1m2,

2) przekraczającej 1m2 - pobiera się opłatę za faktycznie zajmowaną powierzchnię przy

zastosowaniu następujących zaokrągleń:

a) końcówki nie przekraczające 0,5m2 powierzchni - pomniejsza się 

b) końcówki przekraczające 0,5m2 powierzchni - podnosi się do pełnego metra 



§3. Kontroli poboru opłat dokonuje StraŜ Miejska.

§4. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej zgodnie z załącznikiem

do niniejszej uchwały.

§5. Traci moc uchwała Nr IX/81/03 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta ChełmŜa.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -

Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu. 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Zduński



TABELA STAWEK OPŁAT

Załącznik 
do uchwały Nr XVIII/149/04
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 8 grudnia 2004 roku.

Lp. Wyszczególnienie
Stawka opłaty

targowej
1. SprzedaŜ towarów z samochodów, wozów, przyczep itp.:

1) z samochodu osobowego 12 zł
2) do 1,5 tony 16 zł
3) powyŜej 1,5 tony 21 zł
4) za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaŜ w/w

pojazdami i przyczepami (naczepami) za: 
a) do 1 m2 
b) powyŜej 1 m2 – 2 m2

c) powyŜej 2 m2 – 3 m2 
d) powyŜej 3 m2 – 5 m2 
e) powyŜej 5 m2 – 10 m2

f) powyŜej 10 m2 – 15 m2

1 zł
2 zł
3 zł
5 zł
8 zł
12 zł

2. SprzedaŜ obnośna z ręki, kosza, wiadra 3 zł
3. SprzedaŜ z zadaszonej ławy /za 1 mb/

1) artykułów rolnych i ogrodniczych
a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

9 zł
14 zł

2) artykułów spoŜywczo – przemysłowych
a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

11 zł
18 zł

4. SprzedaŜ z ławy /za 1 mb/
1) artykułów rolnych i ogrodniczych

a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

8 zł
13 zł

2) artykułów spoŜywczo - przemysłowych
a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

10 zł
16 zł

5. Przy zajęciu 1m2 placu pod stragan, kontener, towar
i inne nie wymienione formy sprzedaŜy za:
1) do 1 m2 
2) powyŜej 1 m2 – 2 m2

3) powyŜej 2 m2 – 3 m2 
4) powyŜej 3 m2 – 5 m2 
5) powyŜej 5 m2 – 10 m2

6) powyŜej 10 m2 – 15 m2

7 zł
14 zł
21 zł
30 zł
45 zł
70 zł

6. Przy sprzedaŜy zmechanizowanego sprzętu gospodarstw
domowych, RTV sprzętu elektronicznego, części
i akcesoriów samochodowych za:



1) do 1 m2 
2) powyŜej 1 m2 – 2 m2

3) powyŜej 2 m2 – 3 m2 
4) powyŜej 3 m2 – 5 m2 

12 zł
24 zł
36 zł
40 zł

7. Przy prowadzeniu małej gastronomii:
1) z autobusu, przyczepy, samochodu 22 zł
2) pozostałe formy małej gastronomii 16 zł

8. Przy sprzedaŜy zwierząt rzeźnych i hodowlanych
od kaŜdej wystawionej na sprzedaŜ sztuki:
1) konie i bydło 12 zł
2) trzoda chlewna 12 zł
3) prosięta 2 zł

9. SprzedaŜ wyrobów z metali szlachetnych 20 zł
10. Przy sprzedaŜy artykułów innych nie wymienionych

w pkt.od 1 do 9 za:
1) do 1 m2 
2) powyŜej 1 m2 – 2 m2

3) powyŜej 2 m2 – 3 m2 
4) powyŜej 3 m2 – 5 m2 

5 zł
10 zł
15 zł
20 zł

PowyŜsza tabela obejmuje stawki opłat we wtorki i w piątki.

Opłaty w pozostałe dni tygodnia wynoszą 50% w/w stawek  .   

Przy sprzedaŜy określanej:
a) za 1 mb,
b) za 1 m2,
dzienna stawka opłaty targowej nie moŜe przekroczyć 579 zł 32 gr. 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/149/04 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 8 grudnia 2004 roku

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta ChełmŜy.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych opłatę

targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie

mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na targowiskach.

Targowiskami, o których mowa wyŜej, są wszystkie miejsca, w których prowadzony jest

handel, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów

samochodowych, a takŜe sprzedaŜ zwierząt, środków transportowych i części do środków

transportowych.

Opłatę targową pobiera się niezaleŜnie od naleŜności przewidzianych w odrębnych przepisach

za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego

targowisko.

Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej, której Rada Miejska nie moŜe przekroczyć w 2005

roku to 597 zł 86 gr (w 2004 roku - 579 zł 32 gr).

Zwolnienie od opłaty targowej obejmuje tych, którzy płacą podatek od nieruchomości w związku

z nieruchomościami lub obiektami nie złączonymi trwale z gruntem, połoŜonymi na targowisku.

Porównawcze zestawienie stawek opłaty targowej przedstawia poniŜsza tabela:

Lp. Wyszczególnienie
Stawka opłaty

targowej
z 2004r.

Stawka opłaty
targowej
na 2005r.

1. SprzedaŜ towarów z samochodów, wozów, przyczep
itp.:
1) z samochodu osobowego 11 zł 12 zł
2) do 1,5 tony 15 zł 16 zł
3) powyŜej 1,5 tony 20 zł 21 zł
4) za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaŜ

w/w pojazdami i przyczepami (naczepami) za m2 1 zł
a) do 1 m2 
b) powyŜej 1 m2 – 2 m2

c) powyŜej 2 m2 – 3 m2 
d) powyŜej 3 m2 – 5 m2 
e) powyŜej 5 m2 – 10 m2

f) powyŜej 10 m2 – 15 m2

1 zł
2 zł
3 zł
5 zł
8 zł
12 zł

2. SprzedaŜ obnośna z ręki, kosza, wiadra 3 zł 3 zł
3. SprzedaŜ z zadaszonej ławy /za 1 mb/ - -

1) artykułów rolnych i ogrodniczych 9 zł
a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

9 zł
14 zł

2) artykułów spoŜywczo – przemysłowych 10 zł
a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

11 zł
18 zł



4. SprzedaŜ z ławy /za 1 mb/ - -
1) artykułów rolnych i ogrodniczych 8 zł

a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

8 zł
13 zł

2) artykułów spoŜywczo – przemysłowych 9 zł
a) do 1 mb 
b) powyŜej 1 mb – 2 mb 

10 zł
16 zł

5. Przy zajęciu 1m2 placu pod stragan, kontener, towar
i inne nie wymienione formy sprzedaŜy 6 zł
1) do 1 m2 
2) powyŜej 1 m2 – 2 m2

3) powyŜej 2 m2 – 3 m2

4) powyŜej 3 m2 – 5 m2 
5) powyŜej 5 m2 – 10 m2

6) powyŜej 10 m2 – 15 m2

7 zł
14 zł
21 zł
30 zł
45 zł
70 zł

6. Przy sprzedaŜy zmechanizowanego sprzętu gospodarstw
domowych, RTV sprzętu elektronicznego, części
i akcesoriów samochodowych /za 1m2/ 11 zł
1) do 1 m2 
2) powyŜej 1 m2 – 2 m2

3) powyŜej 2 m2 – 3 m2

4) powyŜej 3 m2 – 5 m2 

12 zł
24 zł
36 zł
40 zł

7. Przy prowadzeniu małej gastronomii:
1) z autobusu, przyczepy, samochodu 21 zł 22 zł
2) pozostałe formy małej gastronomii 15 zł 16 zł

8. Przy sprzedaŜy zwierząt rzeźnych i hodowlanych
od kaŜdej wystawionej na sprzedaŜ sztuki:
1) konie i bydło 12 zł 12 zł
2) trzoda chlewna 12 zł 12 zł
3) prosięta 2 zł 2 zł

9. SprzedaŜ wyrobów z metali szlachetnych 18 zł 20 zł
10. Przy sprzedaŜy artykułów innych nie wymienionych

w pkt.od 1 do 9 za m2 4 zł
1) do 1 m2 
2) powyŜej 1 m2 – 2 m2

3) powyŜej 2 m2 – 3 m2

4) powyŜej 3 m2 – 5 m2 

5 zł
10 zł
15 zł
20 zł


