
U c h w a ł a   Nr XXXVII/365/2013
Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 27 marca 2013 r.

w  sprawie  określenia  zasad  ustalania  i  poboru,  wysokości  stawek  opłaty 
targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 
19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613)   u c h w a l a   s i ę   co  następuje:

§ 1

1. Ustala  się  dzienne  stawki  opłaty targowej  za  dokonywanie  sprzedaży na  targowiskach   w 
wysokości określonej w załączniku do uchwały.

2. Obowiązek  wniesienia  opłaty  targowej  powstaje  z  chwilą  przystąpienia  do  wykonywania 
sprzedaży na targowisku.

3. Termin płatności opłaty targowej ustala się na dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 2

1. Ustala się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim inkasentem opłaty targowej.
2. Pobraną opłatę targową inkasent przekazuje w całości na rachunek bankowy Urzędu Miasta w 

Starogardzie Gdańskim.
3. Opłatę targową pobraną za okres od poniedziałku do niedzieli inkasent przekazuje w całości na 

rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta  w  Starogardzie  Gdańskim  w  ciągu  czterech  dni  po 
zakończeniu tego okresu.

4. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 90% pobranego inkasa.

§ 3

Zwalnia się z  opłaty targowej sprzedaż używanych podręczników szkolnych prowadzoną przez 
dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w okresie od 1 czerwca 
do 15 września.

§ 4

Upoważnia się funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim do kontroli wniesienia 
opłat targowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

§ 6

Traci moc:
1) Uchwała Nr XLIX/433/2009 Rady Miasta Starogard Gdański  z dnia 21 grudnia 2009 r.  w 

sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 
16, poz. 270),



2) Uchwała  Nr  XIV/120/2011 Rady Miasta  Starogard  Gdański  z  dnia  28  września  2011 r.  o 
zmianie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  opłaty  targowej  (Dz.  Urz.  Woj. 
Pomorskiego Nr 145, poz. 2984).

§ 7
 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 1 maja 2013 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 
       Starogard Gdański 

        Sławomir Ruśniak



Załącznik do Uchwały   Nr XXXVII/365/2013
Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 27 marca 2013 r.

1.Stawki opłaty targowej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański:

lp. miejsce i zakres 
sprzedaży

forma sprzedaży stawka opłaty 
w złotych

wtorek 
piątek 
sobota

pozostałe 
dni

1. targowisko przy al. 
Niepodległości 2;
sprzedaż bez 
względu na rodzaj 
asortymentu

ze stanowiska oznaczonego o wymiarach 2,5 m 
x 2,5 m, bez względu na jego wyposażenie

13,50 7,50

ze stanowiska oznaczonego o wymiarach 3,0 m 
x 2,5 m, bez względu na jego wyposażenie

16,00 9,00

ze stanowiska oznaczonego o wymiarach 4,0 m 
x 3,0 m, bez względu na jego wyposażenie

25,50 13,00

ze stołów niezadaszonych i stanowisk 
oznaczonych o powierzchni do 1 m² 

5,00 4,00

ze stanowisk nieoznaczonych  o powierzchni do 
2 m²

10,50 8,50

ze stanowisk nieoznaczonych  o powierzchni 
powyżej 2 m² do 5 m²

25,00 13,00

ze stanowisk nieoznaczonych  o powierzchni 
powyżej 5 m² do 7 m²

35,00 17,00

działalność w zakresie małej gastronomii do 5 
m²

17,00 17,00

działalność w zakresie małej gastronomii 
powyżej 5  m²

25,00 25,00

sprzedaż obnośna z ręki, koszyka, wiadra 5,00 4,00
za każdy kolejny rozpoczęty 1 m² 2,00 1,00

wtorek, piątek
2. targowisko przy al. 

Niepodległości 2;
sprzedaż  płodów 
rolnych

z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 1.600 kg

11,00

z samochodu osobowego z przyczepą o 
ładowności do 750 kg, z furmanki, ciągnika z 
przyczepą o ładowności do 750 kg oraz z 
samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t.

16,00

z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t. oraz ciągnika z przyczepą o 
łądowności powyżej 750 kg

22,00



poniedziałek - 
niedziela

3. teren u zbiegu ulic 
Kopernika i 
Reymonta;
sprzedaż bez 
względu na rodzaj 
asortymentu

z punktu sprzedaży o powierzchni do 2  m² 5,00

4. ul. Rynek;
sprzedaż bez 
względu na rodzaj 
asortymentu

z każego punktu sprzedaży 100,00

5. inne miejsca 
sporzedaży;
sprzedaż bez 
względu na rodzaj 
asortymentu

z punktu sprzedaży o powierzchni  powyżej  20 
m²

40,00

6. inne miejsca 
sprzedaży

z  punktu  sprzedaży o   powierzchni  do  20  m² 
warzyw, owoców, kwiatów

20,00

z  punktu  sprzedaży o   powierzchni  do  20  m² 
artykułów spożywczych

30,00

z  punktu  sprzedaży o   powierzchni  do  20  m² 
artukułów przemysłowych

35,00

działalność  w  zakresie  małej  gastronomii  o 
powierzchni do 20 m²

30,00

2.W przypadku sprzedaży towarów różnego asortymentu, dla których stosowane są różne stawki 
opłaty targowej (tabela opłat poz. 6), pobiera się najwyższą ze stawek.

Przewodniczący Rady Miasta 
       Starogard Gdański 

        Sławomir Ruśniak



U Z A S A D N I E N I E

Art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)  stanowi, że rada gminy w 
drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości 
stawek  opłaty  targowej,  może  zarządzić  pobór  tej  opłaty  w  drodze  inkasa  oraz 
określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, może także wprowadzić 
inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.

Proponuje  się  uchylenie  dotychczasowych  uchwał.  Proponowana  uchwała 
porządkuje  zapisy,  zachowując  stosowane  stawki  opłaty  targowej,  jak  też  formy, 
zakres,  terminy  i  miejsca  sprzedaży  targowiskowej  na  terenie  Gminy  Miejskiej 
Starogard Gdański. 

Proponuje się zmianę inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.
Proponuje się określenie inkasentem poboru opłaty targowej z dniem 1 maja 

2013  r.  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Starogardzie  Gdańskim  i  ustalenie 
wynagrodzenia za inkaso w wysokości 90% pobranych opłat.

Wpływy z tytułu opłaty targowej mają tendencję malejącą; w trzech ostatnich 
latach wyglądały następująco:
• 2010 r.  -  610.000 zł,
• 2011 r.  -  605.000 zł,
• 2012 r.  -  579.000 zł.

Biorąc za podstawę wykonanie 2012 roku, 90% wynagrodzenie za inkaso to 
przychód netto  OSiR w wysokości  ok.  420 tys.  zł,  który głównie pokryje  koszty 
administrowania targowiskiem (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników targowiska, 
koszty  eksploatacji  targowiska,  podatek  od  nieruchomości,  ok.  50.000  zł,  które 
planuje się przeznaczyć na doinwestowanie zakładu budżetowego).

W związku z powyższym  podjęcie uchwały jest zasadne.

Starogard Gdański, marzec 2013 r.
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