
UCHWAŁA NR XX/142/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 
terenie gminy miasta Chełmży. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 
i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 
887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 15 i 19 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 
584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. poz. 587) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej w obrębie 
targowiska miejskiego, w następujących wysokościach: 

1) za sprzedaż towarów z samochodów, wozów, przyczep itp.: 

a) z samochodu osobowego - 16 zł, 

b) do 1,5 tony - 20 zł, 

c) powyżej 1,5 tony - 26 zł, 

d) za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż w/w pojazdami i przyczepami 
(naczepami): 

- do 1 m2 - 2 zł, 

- powyżej 1 m2 do 2 m2 - 3 zł, 

- powyżej 2 m2 do 3 m2 - 4 zł, 

- powyżej 3 m2 do 5 m2 - 6,50 zł, 

- powyżej 5 m2 do 10 m2 - 9,50 zł, 

- powyżej 10 m2 do 15 m2 - 14 zł, 

- powyżej 15 m2 do 30 m2 - 17 zł; 

2) za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra - 4 zł; 

3) za sprzedaż z zadaszonej ławy: 

a) artykułów rolnych i ogrodniczych: 
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- do 1 mb - 10,50 zł, 

- powyżej 1 mb do 2 mb - 16,50 zł, 

- powyżej 2 mb do 4 mb - 18 zł, 

- powyżej 4 mb do 6 mb - 21,50 zł, 

b) artykułów spożywczo - przemysłowych: 

- do 1 mb - 15 zł, 

- powyżej 1 mb do 2 mb - 22,50 zł, 

- powyżej 2 mb do 4 mb - 27 zł, 

- powyżej 4 mb do 6 mb - 30 zł; 

4) za sprzedaż z ławy: 

a) artykułów rolnych i ogrodniczych: 

- do 1 mb - 9,50 zł, 

- powyżej 1 mb do 2 mb - 15,50 zł, 

- powyżej 2 mb do 4 mb - 19 zł, 

- powyżej 4 mb do 6 mb - 21,50 zł, 

b) artykułów spożywczo - przemysłowych: 

- do 1 mb - 13,50 zł, 

- powyżej 1 mb do 2 mb - 22,50 zł, 

- powyżej 2 mb do 4 mb - 27 zł, 

- powyżej 4 mb do 6 mb - 30 zł; 

5) przy zajęciu placu pod stragan, kontener, towar i inne nie wymienione formy sprzedaży: 

a) do 1 m2 - 10 zł, 

b) powyżej 1 m2 do 2 m2 - 18 zł, 

c) powyżej 2 m2 do 3 m2 - 26 zł, 

d) powyżej 3 m2 do 5 m2 - 36 zł, 

e) powyżej 5 m2 do 10 m2 - 53 zł, 

f) powyżej 10 m2 do 15 m2 - 78,50 zł, 

g) powyżej 15 m2 do 25 m2 - 86 zł, 

h) powyżej 25 m2 do 35 m2 - 92 zł, 

i) powyżej 35 m2 do 45 m2 - 97 zł; 

6) przy sprzedaży okazjonalnej (jedno lub kilkudniowej) np.: jarmarki, kiermasze na 
podstawie odrębnego zezwolenia: 

a) do 1 m2 - 2 zł, 

b) powyżej 1 m2 do 2 m2 - 3 zł, 

c) powyżej 2 m2 do 3 m2 - 4 zł, 

d) powyżej 3 m2 do 5 m2 - 5 zł, 

e) powyżej 5 m2 do 10 m2 - 7,50 zł, 
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f) powyżej 10 m2 do 15 m2 - 8,50 zł, 

g) powyżej 15 m2 do 20 m2 - 10,50 zł; 

7) przy sprzedaży zmechanizowanego sprzętu gospodarstw domowych, RTV, sprzętu 
elektronicznego, części i akcesoriów samochodowych: 

a) do 1 m2 - 16 zł, 

b) powyżej 1 m2 do 2 m2 - 29,50 zł, 

c) powyżej 2 m2 do 3 m2 - 43 zł, 

d) powyżej 3 m2 do 5 m2 - 47,50 zł, 

e) powyżej 5 m2 do 8 m2 - 52 zł, 

f) powyżej 8 m2 do 10 m2 - 54 zł; 

8) przy prowadzeniu małej gastronomii: 

a) z autobusu, przyczepy, samochodu - 27 zł, 

b) pozostałe formy małej gastronomii - 20,50 zł; 

9) przy sprzedaży zwierząt rzeźnych i hodowlanych od każdej wystawionej na sprzedaż 
sztuki: 

a) konie i bydło - 16 zł, 

b) trzoda chlewna - 16 zł, 

c) prosięta - 4,50 zł; 

10) za sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych - 25 zł; 

11) przy sprzedaży artykułów innych nie wymienionych w pkt od 1 do 9: 

a) do 1 m2 - 8 zł, 

b) powyżej 1 m2 do 2 m2 - 13,50 zł, 

c) powyżej 2 m2 do 3 m2 - 19 zł, 

d) powyżej 3 m2 do 5 m2 - 24,50 zł, 

e) powyżej 5 m2 do 8 m2 - 30 zł, 

f) powyżej 8 m2 do 15 m2 - 34,50 zł. 

§ 2. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej dla pozostałych miejsc 
targowych na terenie miasta Chełmży, w następujących wysokościach: 

1) przy zajęciu placu pod stragan, kontener, towar i inne nie wymienione formy sprzedaży: 

a) do 10 m2 - 10 zł, 

b) powyżej 10 m2 do 15 m2 - 14 zł, 

c) powyżej 15 m2 do 55 m2 - 25 zł; 

2) za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra - 4 zł. 

§ 3. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł przy sprzedaży 
określanej: 
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1) za 1 mb; 

2) za 1 m2; 

3) za 1 tonę; 

4) za sztukę; 

5) z ręki, kosza, wiadra; 

6) przy sprzedaży gastronomicznej; 

7) metali szlachetnych. 

§ 4. W przypadku, gdy do danej sprzedaży właściwe są dwie stawki stosuje się stawkę 
wyższą. 

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Chełmży, ustalając dla niej wynagrodzenie inkaso w wysokości 4% od pobranej 
opłaty targowej. 

2. Opłaty targowe pobierane są codziennie w godzinach zapewniających pobór należności 
od wszystkich handlujących. 

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

4. Na potwierdzenie przyjętych wpłat inkasenci wydają pokwitowanie - dowód wpłaty 
w formie blankietów wydanych przez Urząd Miasta Chełmży, stanowiących druki ścisłego 
zarachowania. 

5. Inkasent wpłaca pobraną opłatę targową na właściwy rachunek Urzędu Miasta 
Chełmży. 

6. Terminem płatności pobranej opłaty targowej za dany tydzień jest poniedziałek 
następnego tygodnia. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, terminem 
płatności jest następny dzień. 

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

1) do 1 m2 pobiera się opłatę za cały 1 m2; 

2) przekraczającej 1 m2 pobiera się opłatę za faktycznie zajmowaną powierzchnię przy 
zastosowaniu następujących zaokrągleń: 

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

b) końcówki przekraczające 0,5 m2 powierzchni powiększa się do pełnego metra. 

§ 6. 1. Kontroli poboru opłat dokonuje Straż Miejska i inspektor ds. wymiaru podatków 
i opłat lokalnych Urzędu Miasta Chełmży. 

2. Z przeprowadzonych kontroli Straż Miejska i inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
lokalnych sporządzają sprawozdanie. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 sporządza się w okresach miesięcznych. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie 
gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 165, poz. 1395). 

——————————————————————————————————————————————————
Strona 4Id: E27D3817-A878-47FB-96DA-1AC549D8AE14. Podpisany



§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 r. 

w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 
terenie gminy miasta Chełmży. 

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 sprzedaży na targowiskach. 

Targowiskami, o których mowa wyżej, są wszystkie miejsca, w których prowadzony jest 
handel, w szczególności od ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów 
samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków 
transportowych. 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności 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 może 
przekroczyć wynosi 757,79 zł. 

Zwolnienie od opłaty targowej obejmuje tych, którzy płacą podatek od nieruchomości 
w związku z nieruchomościami lub obiektami nie złączonymi trwale z gruntem, 
położonymi na targowisku. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, za każdy dzień sprzedaży we 
wszystkich miejscach na terenie miasta, w których jest prowadzony handel. 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę 
placu targowego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Nie pobiera się opłaty targowej od osób i jednostek wymienionych w § 1 i § 2, które są 
podatnikami podatku od nieruchomości, w związku z przedmiotami opodatkowania 
położonymi na targowisku. 

W przedmiotowej uchwale wprowadzono zróżnicowanie poboru opłaty targowej 
w zależności od miejsca handlu. 
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