
UCHWAŁA NR VII/69/2019
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy 
Targ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 506) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i  opłatach  lokalnych (tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. poz. 1445 z późn.zm), 
oraz art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. 
poz. 800 z późn.zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Nowy Targ.

§ 2. 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej należnej od osób fizycznych, od osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na 
targowiskach w Nowym Targu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość dziennej opłaty targowej od sprzedaży określonej w § 2   bez względu na ilość wystawionych 
sztuk, rodzaju sprzedaży lub ilość zajętej powierzchni do sprzedaży nie może przekroczyć maksymalnej 
dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 778,20 zł.

3. Powierzchnia zajęta pod sprzedaż oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego 
sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), z którego dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez 
towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu).

4. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię, zajętą pod sprzedaż zaokrągla się 
w taki sposób, że końcówkę do 0,5m2 pomija się, a większą niż 0,5m2 podwyższa się do pełnego metra 
kwadratowego

5. W przypadku, gdy powierzchnia zajęta pod sprzedaż wynosi mniej niż 1m2, opłatę targową pobiera się 
w wysokości należnej za 1 m2. 

6. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka  opłaty targowej, stosuje 
się stawkę wyższą.

§ 3. Ustala się następujące strefy targowisk i miejsc wyznaczonych do handlowania:

a) Plac targowy przy ul. Targowej

b) Pozostałe tereny

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż:

1. dokonywaną na imprezach o  charakterze charytatywnym i religijnym oraz promujących: kulturę, sport, 
zdrowie, edukację a także miasto Nowy Targ,
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2. prac artystycznych z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźbiarstwa  oraz prac rękodzieła 
artystycznego,

3. dokonywaną  na terenach zajętych na podstawie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego dróg  
publicznych na terenie  Miasta  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  21  marca  1985  r.,  o  drogach  
publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r., poz. 2068),

§ 5. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa – przez inkasentów wymienionych w załączniku nr 2 do 
uchwały.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przybycia (przyjazdu) na plac targowy oraz 
wystawienia i zaoferowania do sprzedaży towaru lub rzeczy.

3. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży, który na 
potwierdzenie przyjętej opłaty wydaje pokwitowanie lub na rachunek Urzędu Miasta Nowy Targ.

4. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej jest kwit opłaty targowej nakładu Urzędu Miasta Nowy Targ 
lub potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 6. 1. Wynagrodzenie dla inkasentów wymienionych w załączniku nr 2 wynosi 25% dla inkasentów 
wymienionych w pkt.1-7, inkasent wymieniony w pkt. 8 będący jednostka budżetową Gminy Miasta Nowy 
Targ, obowiązki inkasenta będzie wykonywał bez wynagrodzenia.

2. Inkasenci wymienieni w załączniku nr 2 do uchwały od 1-7 w trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych w pracy w Urzędzie Miasta nie będą pobierać inkasa.

§ 7. Burmistrz Miasta, w drodze indywidualnych umów, określi pozostałe warunki inkasa opłaty targowej, 
tryb i terminy rozliczeń inkasentów z zainkasowanych kwot opłaty targowej oraz pozostałe uprawnienia 
i obowiązki z tytułu poboru opłaty targowej.

§ 8. Uiszczenie opłaty targowej nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie przepisów porządkowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIV/410/2017  Rady Miasta 
Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad 
pobierania na terenie miasta Nowy Targ

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Luberda
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/69/2019
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 25-04-2019r.

Dzienne stawki opłaty targowej

Wyszczególnienie czynności Wysokość opłaty w zł

Plac targowy przy ul.
Targowej 

Na pozostałym terenie

1. Przy sprzedaży (luzem) od każdej wystawionej sztuki:  

a) konie, bydło pow. 2 lat * 1,00 1,00

b) trzoda chlewna pow. 6 m-cy, jałowizna, źrebięta do 2 
lat *

1,00 1,00

c) trzoda chlewna do 6 m-cy, owce, kozy, cielęta * 1,00 1,00

2. Przy sprzedaży prowadzonej bezpośrednio:  

a) z wozu konnego (stawka od wozu) * 5,00 5,00

b) z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej 
ciągnikowej *

15,00
25,00

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp. :  

a) sprzedającej nabiał, ptactwo drobne, zwierzęta 
domowe oraz warzywa, jagody, owoce, grzyby, kwiaty *

1,00
1,00

b) sprzedającej artykuły przemysłowe * 3,00 3,00

4. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru itp. (stawka 
od wózka, roweru, itp.) *

3,00
3,00

5.  Przy  sprzedaży  z  przenośnego  straganu,  stolika,
namiotu handlowego lub innego urządzenia handlowego,
oraz  obiektu  budowlanego  nie  będącego budynkiem w
rozumieniu  prawa  budowlanego,  za   powierzchnię
zajętego placu targowego pod urządzenie lub obiekt,  z
którego dokonuje się sprzedaży *

1,00 za 1 m² 4,00 za 1 m²

6.Przy  sprzedaży  warzyw,  owoców,  grzybów,  nabiału,
kwiatów  z przenośnego  straganu,  stolika,  namiotu
handlowego  lub  innego  urządzenia  handlowego,  oraz
obiektu  budowlanego  nie  będącego   budynkiem  w
rozumieniu prawa budowlanego *

 0,50 za 1 m²                                           1,00 za 1 m²                                          

7. Przy sprzedaży środków transportowych (stawka od 
każdej sztuki): 

 

a) motorynki, motocykle o poj. silnika do 50 cm³* 3,00 3,00

b) motocykle o poj. silnika pow. 50 cm³* 5,00 5,00

c) samochody osobowe, przyczepki, przyczepy 
kampingowe *

10,00
10,00

d) samochody dostawcze, ciągniki, przyczepy lub 
naczepy *

10,00
10,00

e) samochody ciężarowe o ład. pow. 1,5 t, autobusy * 10,00 10,00
*przeliczona kwota opłaty nie może być wyższa od ustawowej maksymalnej stawki opłaty targowej w wysokości 778,20 zł 
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr  VII/69/2019
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 25-04-2019r. 

Wykaz inkasentów pobierających opłatę targową na terenie miasta Nowy Targ

Lp Imię i Nazwisko Adres

1. Katarzyna Kilanowicz 
Nowy Targ

2. Daniel Kwak
Rdzawka

3. Jakub Bryniarski 
Nowy Targ

4. Paweł Maczek
Nowy Targ

5. Joanna Wiśniewska
Piekielnik

6. Katarzyna Kluś
Nowy Targ

7. Aneta Bieda
Maruszyna 

8.
Zakład Gospodarczy 
Zieleni i Rekreacji w 
Nowym Targu

Nowy Targ
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