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Numer karty: 

 
FN - 3 

 
 

     

 

 
URZĄD MIASTA w Słupcy 
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca 

Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69, 
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl 

e-mail: um@miasto.slupca.pl 
czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30 

Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30 

 

KARTA INFORMACYJNA 
Wydanie: 2 

 

OPŁATA TARGOWA 
(NAZWA USŁUGI) 

 
 

JEDNOSTKA 
ODPOWIEDZIALNA: 

 

 

Referat Finansowo – Księgowy, pok.110, wew. 208. 
post@miasto.slupca.pl 

 

 
PODSTAWA 
PRAWNA: 

 

 

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 95 

poz. 649 z  późn. zmianami). 

2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. 

zmianami). 

3. Uchwała Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/317/2001 w sprawie regulaminu targowisk miejskich 

(tekst jednolity ( Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2012r. poz. 5406) 

4. Uchwała Rady Miasta Słupcy Nr XXII/137/12 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 

targowej i sposobu jej poboru  ( Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2012r. poz. 4254) 

 

 
WYMAGANE 

DOKUMENTY: 
 

 

------------ 

 
OPŁATY: 

 

I. Opłata targowa za miejsce sprzedaży uiszczana jest na wyznaczonym terenie 

targowiskowym 

1. Targowisko – ul. Ratajczaka 

a) przy sprzedaży w miejscach oznaczonych ze stołów, straganów wraz z zajętym 

miejscem przez samochód 12 zł 

b) przy sprzedaży w miejscach nie posiadających oznaczenia przy zajęciu 

powierzchni – do 3 m² (sprzedaż z ręki, kosz, skrzynki) – 2 zł – od 3 m² do 9 m² 

(stoły, stragany) – 6 zł. 

2. Targowisko – ul. Wygonowa – przy sprzedaży artykułów dostarczonych  

a) mechanicznym środkiem transportu niezależnie od jego rodzaju- 10 zł od 

każdego środka transportu 

b) innym środkiem transportu (np. wozem konnym, wózkiem) – 5 zł od każdego 

środka transportu 

3. Poza wyznaczonymi targowiskami przy sprzedazy i zajeciu powierzchni 

a) do 6 m² - 12 zł 

b) od 6 m²  do 18 m² - 24 zł 

c) powyżej 18 m²  - 36 zł 

4. Na terenie przycmentarnym – przy sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy za zajęte 

stanowisko – 24 zł.  

 

II.  Opłata rezerwacyjna za miejsce sprzedaży, uiszczana jest na następujących    

zasadach: 
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1. Opłatę pobiera się za miejsce sprzedaży, na którym odbywa się handel, 

2. Opłatę należy wpłacić inkasentowi lub w Urzędzie Miasta w Słupcy do 15 dnia 

miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który jest uiszczana. 

3. Wysokość opłaty w sektorze A (miejsca oznaczone numerami 1-289, 314-317, 350-

352) wynosi: 

a) za miesiąc – 50,- zł, płatna do 15 dnia miesiąca, poprzedzającego ten miesiąc, 

b) za kwartał – 145,- zł płatna do 15 dnia miesiąca, poprzedzającego ten kwartał 

c) za Pol roku 280,- zł, płatna do 15 dnia miesiąca, poprzedzającego półrocze 

d) za rok 550,- zł płatna do 15 dnia miesiąca poprzedzającego ten rok 

 

4. Wysokość opłaty w sektorze B (miejsca oznaczone numerami 290-313, 318-349) 

wynosi: 

a) za miesiąc  40,00 zł, płatna do 15 dnia miesiąca, poprzedzającego ten miesiąc, 

b) za kwartał 86,00 zł, płatna do 15 dnia miesiąca, poprzedzającego ten kwartał, 

c) za pół roku 164 zł, płatna do 15 dnia miesiąca, poprzedzającego to półrocze, 

d) za rok 313,00 zł, płatna do 15 dnia miesiąca, poprzedzającego ten rok. 

 

Podmiotowi, który uchyla się od obowiązku uiszczania dziennej opłaty targowej, do 

czasu uregulowania zaległości z tego tytułu, nie przysługuje prawo dokonania 

rezerwacji na następny okres. 

 

  
 

MIEJSCE 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW: 

 

Biuro Obsługi Klienta 

 
TERMIN  

I SPOSÓB 
ZAŁATWIENIA 

SPRAWY: 
 

 ------------- 

 
TRYB 

ODWOŁAWCZY: 
 

 
 ------------ 

 
INFORMACJE 
DODATKOWE: 

 

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 

targowiskach.  

2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 

przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez 

prowadzącego targowisko.  

3. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.  

4. Zwolnienia z podatku od opłaty targowej określa ustawa  

o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miasta może wprowadzić w drodze uchwały 

inne zwolnienia przedmiotowe. 

 
ZAŁACZNIKI: Brak. 

 
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011r. 

Data ostatniej aktualizacji: 19 lutego 2014 r. 

 

Weryfikujący:  Małgorzata Białas 


