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UCHWAŁA nr XXXIV/564/97 

Rady Miasta Gdyni 

z 28 maja 1997 roku 
 
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta 

Gdyni, a także jej wysokości. 
 

 
 Działając na podstawie art. 18, ust.. 2, pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorial-

nym (tekst jednolity: Dz. U. nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. nr 58/96, poz. 261; Dz. U. nr 89/96, poz. 401) 

oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych ( Dz. U. nr 9, poz. 31 

z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Opłatę targową pobiera się  na targowiskach wyznaczonych przez Radę Miasta Gdyni i w in-

nych miejscach, w których prowadzony jest handel uliczny. 

 

      � 2.  

 

1.  Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, 

czasu jej trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska. 

2.  Opłata targowa na targowiskach detalicznych jest opłatą dzienną, a na targowiskach hur-

towych - opłatą dobową. 
3.  Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie  na targowisku, gdzie opłatę pobrano. 

4.  W przypadku sprzedaży prowadzonej w sposób ciągły, opłata targowa może być ustalana i 

pobierana „ z góry” za okresy miesięczne w kwocie zryczałtowanej, stanowiącej 20-

krotność opłaty dziennej.  

5.  Przy sprzedaży ulicznej obowiązuje opłata targowa pobierana „z góry” za okresy określone 

przez sprzedającego, zwana „licencją”.     

 

� 3. 

 

1. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedających ze stałego punktu sprzedaży na powierzchni 

placu targowego   lub hali targowej.                    

2. Za stały punkt sprzedaży uważa się wydzielone ze wszystkich stron ścianami stałymi i sta-

łym zadaszeniem obiekty budowlane wzniesione zgodnie z prawem budowlanym (kioski, 

pawilony, itp.), a także odpowiednio urządzone części obiektów budowlanych, mogące sta-

nowić odrębne pomieszczenia handlowe (nisze, wnęki, itp.). 

 

 

� 4.  

 

1. Ustala się tabele stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży ulicznej, stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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� 5. 

 

1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa. 

2. Na targowiskach wyznaczonych przez Radę Miasta poboru opłaty targowej dokonuje inka-

sent miejski lub ustalony przez Zarząd Miasta  podmiot prowadzący targowisko. 

3. Inkaso opłaty targowej w postaci „licencji” dokonywane jest według trybu ustalonego 

przez Zarząd Miasta. 

4. W przypadku wyboru przez sprzedającego formy miesięcznej opłaty zryczałtowanej, jej 

zapłata następuje niezależnie od faktycznej liczby dni, w których sprzedaż będzie prowa-

dzona. 

 

      � 6. 

 

1. Wynagrodzenie inkasenta miejskiego stanowi prowizja w wysokości do 15 % , a inkasenta 

- podmiotu prowadzącego targowisko w wysokości nie przekraczającej 35 %  pobranych 

opłat.  

2. Wynagrodzenie dla poszczególnego inkasenta ustala Zarząd Miasta. 

3. Wynagrodzenie płatne jest za okresy miesięczne w terminach określonych odrębnie. 

 

      � 7. 

 

Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranych opłat i rozliczają się z pobra-

nych druków opłaty w następujących terminach: 

a)  do dnia dwudziestego każdego miesiąca - za okres od początku miesiąca do dnia 15 

każdego miesiąca 

b)  do dnia piątego każdego miesiąca  - za okres od 16 dnia  do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedniego 

 

      � 8. 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXX/672/94 Rady Miasta  

Gdyni z dnia 20 kwietnia 1994 roku w sprawie określenia zasad ustalania oraz poboru opłaty 

targowej na obszarze administracyjnym miasta Gdyni i uchwała nr LXX/673/94 z dnia 20 

kwietnia 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Gdyni. 

 

      � 9. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 

 

Załącznik nr 1 
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do uchwały Rady Miasta 

Gdyni nr ............ z dnia 28 maja 

1997r.  

 

STAWKI  OPŁATY TARGOWEJ NA TARGOWISKACH MIEJSKICH W GDYNI 

 

w zł. 

  dzienne opłaty na targowiskach deta-

licznych 

 

 

Lp. 

 

forma sprzedaży 

 prowadzonych przez 

podmiot gospodarczy 

obsługiwa-

nych przez 

dobowe  

opłaty na  

  w śród-

mieściu 

poza śród-

mieściem 

 inkasenta 

miejskiego 

targowis-

ku hurto-

wym 

1 2 3 4 5 6 

      1.  

    

przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wóz-

ków, wiader, z ziemi,itp., za 1m
2
 zajętej po-

wierzchni terenu 

 

2,40 1,90 1,20 x 

2. 

 

przy sprzedaży z ław i stołów za 1m
2
 zajętej 

powierzchni 

  

3,50 2,90 1,80 x 

3. 

 

przy sprzedaży ze stoisk, straganów, tzw. 

„żab”- „szczęk” oraz z przyczep do samocho-

dów  osobowych, od 1 szt. 

12,00 9,60 6,00 5,80 

4. 

 

przy sprzedaży z pojazdu samochodowego - 

od 1 szt.: 

 

    

 a. osobowego i ciężarowego o ładowności do 

2,5t 

16,00 11,00 7,00 6,00 

 b. o ładowności od 2,5t do 7,0t 19,00 16,00 10,00 8,00 

 c. o ładowności  powyżej   7,0t 58,00 48,00 30,00 11,00 

 

 

Objaśnienia: 

 

1. Śródmieście - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: ul. Św. Wojciecha, ul. Jana z Kol-

na, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze  św. Maksymiliana  

włącznie, ul. Świętojańska od  al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. 

Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego   

2. Opłata za 1m
2
  - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m

2
 powierzchni zajętej na sprzedaż  

3. Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska detalicznego 

4. Opłata dobowa - za pierwsze 24 godzin sprzedaży na targowiskach hurtowych, każde na-

stępne rozpoczęte 24 godziny 

5. Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół,   

6. Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży  

7. Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży 
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Załącznik nr 2     

do Uchwały Rady Miasta Gdyni   

nr ................ z dnia 28 maja 1997 r.  

 

STAWKI  OPŁAT   TARGOWYCH ZA  PROWADZENIE  HANDLU  

ULICZNEGO  NA   TERENIE    MIASTA   GDYNI ( TZW. LICENCJE) 

                                                                                                                                                      

w  zł.                                                                                                      

Lp

. 

rodzaj działalności Pod-

stawa 

 w Śródmieściu  poza Śródmieściem 

  wy-

miaru 

jedno-

dniowa 

mie-

sięczna 

jedno-

dniowa 

miesięcz-

na 

 

 2 3 4 5 6 7 

 

1. sprzedaż pocztówek m
2
 2,00 30,00 2,00 30,00 

 

2. sprzedaż biletów ZKM, biletów na imprezy masowe, 

kart parkingowych, gazet, map, losów loterii fanto-

wych 

 

 

 

m
2
 

 

 

1,00 

 

 

10,00 

 

 

1,00 

 

 

10,00 

3. sprzedaż kwiatów 

 

m
2
 6,00 60,00 3,50 35,00 

4. sprzedaż wyrobów artystycznych i  sztuki ludowej 

 

m
2
 1,20 18,00 1,20 18,00 

5. sprzedaż art. okolicznościowych i pamiątkarskich 

 

m
2
 6,00 100,00 6,00 100,00 

6. sprzedaż małej gastronomii 

 

pkt 15,00 200,00 12,00 150,00 

7. sprzedaż promocyjna 

 

m
2
 4,00 x 4,00 x 

8. sprzedaż ze stoisk przed sklepami 

 

m
2
 5,00 40,00 1,50  15,00 

9. imprezy i kiermasze 

 

m
2
 1,00 x 1,00 x 

10. warzywa i owoce pkt 20,00 300,00 12,00 160,00 

11. sprzedaż innych artykułów x 200,00 x 200,00 x 

 

Objaśnienia: 

1. Śródmieście - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: ul. Św. Wojciecha, ul. Jana z Kol-

na, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze Św. Maksymiliana 

włącznie, ul Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marszałka Piłsudskiego, Al. Marszał-

ka  Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego    

2. Opłata za 1 m
2
 -  oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m

2
 zajętej  na sprzedaż powierzchni. 

3. Opłata za pkt   - oznacza opłatę za powierzchnię określoną w „licencji”. 

 


