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Poz. 590
UCHWAŁA NR XVII/240/16
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 i 1890) oraz 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1238, 1777
i 1890) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.
poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1649, 1923 i 1932) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Nysa wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na terenie Targowiska Miejskiego w Nysie,
w wysokości:
stawki opłaty targowej
bez rezerwacji w ramach rezerwacji
za oznaczone
za oznaczone
stanowisko
stanowisko
1. Za sprzedaż:
1) z samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą, samochodu
dostawczego, samochodu osobowego z przyczepą
- płodów rolnych, nowalijek, rozsad i kwiatów;
2) z samochodu osobowego
- płodów rolnych, nowalijek, rozsad i kwiatów.
2. Za sprzedaż:
1) z samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą, samochodu
dostawczego, samochodu osobowego z przyczepą, z wyjątkiem
płodów rolnych, nowalijek, rozsad i kwiatów;
2) z samochodu osobowego, z wyjątkiem płodów rolnych, nowalijek,
rozsad i kwiatów;
3) ze stanowiska oznaczonego, namiotu, stelażu;
4) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki.
3. Za sprzedaż ze stołu:
1) na placu głównym;
2) na placu zieleniak:
a) ze stołu dużego,
b) ze stołu małego.
4. Za sprzedaż na wyznaczonym przez Targowisko Miejskie terenie
przyległym do punktu handlowego (dzierżawionego terenu) lub
oznaczonego stanowiska

18 zł

15zł

10 zł

8 zł

30 zł

25 zł

18 zł

15zł

2,50 zł/m2
1 zł/m2

2 zł/m2
-

6 zł/stanowisko

4 zł/stanowisko

10 zł/stanowisko
8 zł/stanowisko
2,50 zł/m2

8 zł/stanowisko
6 zł/stanowisko
2 zł/m2
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5. Stawki opłaty targowej w okresie od dnia 1 stycznia do 14 dni
przed rozpoczęciem Świąt Wielkanocnych ulegają obniżeniu
do wysokości 50% stawek określonych w ust. 1 - 4
§ 3.1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowiskach na terenie
Śródmieścia Nysy, w obszarze pomiędzy ulicami: Bema, Racławicka, Łukasińskiego, Mariacka, Bohaterów
Warszawy, Mostowa, Aleja Roosvelta, Armii Krajowej, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały, w miejscach prowadzenia sprzedaży zlokalizowanych poza terenem
Targowiska Miejskiego w Nysie, pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie są podatnikami podatku od nieruchomości dla
miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż, w wysokości:
1) z samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą, samochodu dostawczego, samochodu osobowego z przyczepą,
z basenu rybnego - 75 zł;
2) z samochodu osobowego - 45 zł;
3) ze stanowiska gastronomicznego - 25 zł/m2;
4) ze stanowiska oznaczonego, namiotu, stołu, stelażu, z przyczepy lub naczepy, kasetonu szczękowego
i innych - 50 zł/m2;
5) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 1 zł/m2;
6) przez sklepy, punkty usługowe i biura poza terenem objętym powierzchnią użytkową budynków i obiektów,
za którą odprowadzany jest podatek od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - 25 zł/m2.
2. Stawki opłaty targowej, określone w ust. 1, za handel okazjonalny artykułami związanymi ze świętami:
Wielkanocy, Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku, na dwa tygodnie przed terminem
ww. świąt, wynoszą dwukrotność dziennej opłaty targowej, określonej w ust. 1.
§ 4.1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowiskach poza terenem
Śródmieścia Nysy, wyznaczonym granicami określonymi w § 3 ust. 1, w miejscach prowadzenia sprzedaży
zlokalizowanych poza terenem Targowiska Miejskiego w Nysie, pobieranej od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie są podatnikami podatku
od nieruchomości dla miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż, w wysokości:
1) z samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą, samochodu dostawczego, samochodu osobowego z przyczepą,
z basenu rybnego - 25 zł;
2) z samochodu osobowego - 15 zł;
3) ze stanowiska gastronomicznego - 2,50 zł/m2;
4) ze stanowiska oznaczonego, namiotu, stołu, stelażu, z przyczepy lub naczepy, kasetonu szczękowego
i innych - 2,50 zł/m2;
5) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki- 1 zł/ m2;
6) przez sklepy, punkty usługowe i biura poza terenem objętym powierzchnią użytkową budynków i obiektów,
za którą odprowadzany jest podatek od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - 2 zł/m2.
2. Stawki opłaty targowej, określone w ust. 1, za handel okazjonalny artykułami związanymi ze świętami:
Wielkanocy, Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku, na dwa tygodnie przed terminem
ww. świąt, wynoszą dwukrotność dziennej opłaty targowej określonej w ust. 1.
§ 5.1. Stawki opłaty targowej określone w § 2 - 4, zależne od zajmowanej powierzchni, pobiera się za
każdy rozpoczęty 1 m2 zajętej powierzchni sprzedaży.
2. Wysokość opłaty targowej liczonej wg stawek określonych w § 2 - 4 od 1 m2 powierzchni sprzedaży nie
może przekroczyć dziennie stawek wynikających z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 7.1. Prowadzenie sprzedaży w handlu okrężnym na terenie miasta i gminy Nysa poza terenem Targowiska
Miejskiego w Nysie, wymaga uzyskania zgody właściciela danego terenu.
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2. Opłatę targową, poza terenem Targowiska Miejskiego w Nysie, pobiera się niezależnie od innych opłat
przewidzianych w odrębnych przepisach oraz określonych przez właściciela nieruchomości.
§ 8.1. Na terenie Targowiska Miejskiego w Nysie opłata targowa pobierana jest przez pracowników
podmiotu prowadzącego Targowisko Miejskie.
2. Koszt pobierania opłaty targowej w trybie określonym w ust. 1 ustala się na 50% odprowadzonej do Gminy
Nysa opłaty targowej za dany miesiąc.
3. Pobrana w trybie określonym w ust. 1 opłata targowa za dany miesiąc kalendarzowy podlega odprowadzeniu
na konto Gminy Nysa w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Na terenie Gminy Nysa, z wyłączeniem terenu Targowiska Miejskiego w Nysie, zarządza się pobór
opłaty targowej w drodze inkasa.
5. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) na terenie miasta - Firmę Unitrez Ochrona OP Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Opolu;
2) na terenie sołectw - sołtysów.
6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso, o którym mowa w ust. 5, w wysokości 30% zainkasowanych
i odprowadzonych za dany miesiąc do Gminy Nysa kwot opłaty targowej.
7. Terminem płatności pobranych opłat targowych (ich wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego w Nysie lub
na rachunek bankowy Gminy Nysa), dla inkasentów wymienionych w ust. 5, jest:
1) każdy poniedziałek lub najbliższy dzień roboczy, jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – dla kwot
opłat targowych pobranych w okresie poprzedniego tygodnia, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) maksymalnie trzeci dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłaty targowe zostały pobrane –
dla kwot opłat targowych pobranych w ostatnim tygodniu/dniu miesiąca.
§ 9. Poza zwolnieniami ustawowymi z opłaty targowej zwolniona jest sprzedaż:
1) prowadzona na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Nysa lub jej jednostki
organizacyjne, w tym spółki;
2) prowadzona na terenie określonym w umowie dzierżawy lub najmu gruntu zawartej z Gminą Nysa,
jej jednostkami organizacyjnymi lub spółkami, w tym z podmiotem prowadzącym Targowisko Miejskie
w Nysie.
§ 10. Traci moc uchwała nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2889 oraz z 2016 r. poz. 191).
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Paweł Nakonieczny
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Załącznik
do uchwały nr XVII/240/16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 1 marca 2016 r.

