
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/252/17 

RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia 21 listopada 2017 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 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zmianami), art. 15 ust. 1, art. 19  

pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1785), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Olsztyn. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na 2018 rok od osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach: 

1) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych o ładowności do 1,5 ton i samochodu osobowego dzienna 

stawka opłaty targowej wynosi – 29,00 zł, 

2) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 1,5 ton i przyczepy dzienna stawka 

opłaty targowej wynosi: 

a) przy sprzedaży artykułów przemysłowych – 40,00 zł, 

b) przy sprzedaży artykułów rolnych – 15,00 zł. 

3) Przy sprzedaży z wozu konnego – 13,00 zł. 

4) Przy sprzedaży z ręki i kosza – 8,00 zł. 

5) Przy sprzedaży z budki lub straganu  za  każdy 1 m
2 

zajętej powierzchni gruntu, dzienna stawka opłaty 

targowej wynosi – 2,00 zł. 

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 765,94 zł. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasent opłaty targowej oraz zasady jego wynagradzania są przedmiotem odrębnej uchwały. 

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016 r. numer XVI/162/16 w sprawie 

opłaty targowej na rok 2017. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 listopada 2017 r.

Poz. 6321



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zbigniew Banaszak 
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