
UCHWAŁA NR XVII/102/2015
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 pkt 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r., 
poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777, poz.1890)  oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, 
poz. 1649), Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na  targowiskach na obszarze Miasta Bartoszyce.

§ 2. 

1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie targowiska 
przy ul. Kętrzyńskiej:

1) z ręki, kosza, skrzynki – 1 zł.

2) z ławy zadaszonej – 8 zł.

3) z ławy bez zadaszenia – 3 zł,

4) z samochodu, platformy, przyczepy – 35 zł.

5) z punktu stałego nie spełniającego wymogu opodatkowania podatkiem od nieruchomości– 12 zł.

6) inne formy sprzedaży – 20 zł

2. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie targowiska 
przy ul. Prusa:

1) z ręki, kosza, skrzynki – 1 zł.

2) z ławy zadaszonej – 8 zł.

3) z ławy bez zadaszenia – 3 zł.

4) z samochodu, platformy, przyczepy – 35 zł.

5) z punktu stałego nie spełniającego wymogu opodatkowania podatkiem od nieruchomości-12 zł.

6) inne formy sprzedaży – 20 zł.

3. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży w dowolnej formie w 
innych miejscach niż wymienione w § 2 ust. 1  i § 2 ust. 2 i spełniających warunki poboru opłaty targowej w 
wysokości 50 zł.

§ 3. 

1. Zwalnia się od opłaty targowej:

1) Sprzedaż własnych wyrobów artystycznych.

2) Sprzedaż na imprezach, festynach.

3) Sprzedaż artykułów kolekcjonerskich.
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§ 4. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru wyznacza się Zakład Usług Komunalnych w 
Bartoszycach.

3. Wpływy z inkasa opłaty targowej podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta Bartoszyce, w 
terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr XIV/72/2015 Rady Miasta Bartoszyce z 24 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty 
targowej i sposobu jej poboru. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3371) oraz Uchwała Nr 
XVI/90/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bartoszyce Nr 
XIV/72/2015 z 24 września 2015r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4553).

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko
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