
 

 

UCHWAŁA NR XIV/126/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815), art. 47§ 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900, poz. 1499, poz. 924, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667), 

art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, Dz. U. z 2018 r., poz. 2244), Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Węgorzewo opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na 

targowiskach na obszarze gminy. 

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 

1) pobieranej na terenie Gminy Węgorzewo od sprzedaży dokonywanej na targowisku miejskim 

zlokalizowanym przy ul. Zamkowej: 

a) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 5,00 zł  

b) przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu - 12,00 zł, 

c) przy sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep - 20,00 zł, 

d) przy sprzedaży w innych formach - 14,00 zł 

2) pobieranej na terenie Gminy Węgorzewo od sprzedaży dokonywanej poza targowiskiem miejskim 

zlokalizowanym przy ul. Zamkowej - 30,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 3 i ust. 3 

3) pobieranej na terenie Gminy Węgorzewo od sprzedaży dokonywanej, w pierwszy weekend sierpnia, 

podczas organizowanego Międzynarodowego Jarmarku Folkloru - 25,00 zł z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Zwalnia się z opłaty targowej ustalonej w ust. 2 pkt 2 i 3 sprzedaż własnych prac artystycznych oraz 

rękodzieła. 

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

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej z tytułu sprzedaży na targowisku miejskim zlokalizowanym przy 

ul. Zamkowej w drodze inkasa. 

1) Inkasentem ustala się dzierżawcę targowiska Firmę PHUB „Uniwersal” prowadzoną przez Panią Bożenę 

Butrym. 

2) Dzierżawca zobowiązany jest do rozliczania się z pobranej opłaty targowej dwa razy  w miesiącu, tj. do 

15 i ostatniego dnia każdego miesiąca. 
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3) Z tytułu inkasa opłaty targowej Dzierżawcy przysługuje prowizja w wysokości 95% wpływów, płatna 

w ciągu 5 dni od daty dokonania rozliczenia. 

2. Zarządza się pobór opłaty targowej z tytułu sprzedaży poza targowiskiem miejskim zlokalizowanym 

przy ul. Zamkowej w drodze inkasa. 

1) Opłatę targową poza targowiskiem miejskim pobierają inkasenci: Mirosław Staszewski, Artur Luty, 

Jarosław Piszczek oraz Węgorzewskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Generała Józefa Bema 14. 

2) Za pobór opłaty targowej, poza targowiskiem miejskim zlokalizowanym przy ul. Zamkowej, przysługuje 

inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty. 

3) Inkasent zobowiązany jest do rozliczania się z opłaty targowej, pobieranej od poniedziałku do niedzieli 

włącznie, w następnym tygodniu do środy. 

§ 4. Osoby handlujące poza terenem targowiska miejskiego po uzyskaniu w Urzędzie Miejskim zezwolenia, 

mogą również wnieść opłatę targową w dniu sprzedaży na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub 

bezpośrednio do Kasy Urzędu Miejskiego w Węgorzewie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 października 2015 roku 

w sprawie opłaty targowej w roku podatkowym 2016 oraz Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miejskiej 

w Węgorzewie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej 

w Węgorzewie z dnia 28 października 2015 roku o opłacie targowej. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aleksandra Kiełczewska 
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