Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/645/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r.

DZIENNE STAWKI OPŁAT TARGOWYCH
I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA
1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA I PO
UZYSKANIU ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GRUNTEM:
1) NA TERENIE O POWIERZCHNI:
a) do 4 m²
b) powyżej 4 m² do 6 m²
c) powyżej 6 m² do 10 m²
d) powyżej 10 m²
2) ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH
a) drzewka choinkowe lub choinki sztuczne
b) gałązki choinkowe
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys
d) kartki świąteczne
e) inne artykuły świąteczne
2. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ
PREZYDENTA MIASTA LUB BEZ ZEZWOLENIA NA DYSPONOWANIE
GRUNTEM

17 zł
25 zł
37 zł
47 zł
58 zł
15 zł
25 zł
17 zł
20 zł

60 zł

II. PLACE TARGOWE PRZY UL.TARGOWEJ
1). Sprzedaż dokonywana z określonych modułów:
a) w strefie A o powierzchni ok. 11 m²
b) w strefie B o powierzchni ok. 21 m²
c) w strefie C o powierzchni ok. 40 m²

16 zł
19 zł
20 zł

2). Sprzedaż dokonywana z miejsc poza określonymi modułami o powierzchni:
a) do 2 m²
b) powyżej 2 m² do 4 m²
c) powyżej 4 m do 7 m²
d) powyżej 7 m² do 10 m²
e) za każdy 1 m² powyżej 10 m²

6 zł
11 zł
16 zł
19 zł
5 zł

3) SPRZEDAŻ OBNOŚNA

5 zł

III. PLACE TARGOWE
1) SPRZEDAŻ Z POJAZDÓW:
a) z samochodu o ładowności do 0,5t
b) z samochodu o ładowności powyżej 0,5t do 1,5t
c) z samochodu o ładowności powyżej 1,5t do 4,5t
d) z samochodu o ładowności ponad 4,5t, z autobusu, z przyczepy campingowej,
e) z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze
2) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:

8 zł
9 zł
14 zł
16 zł
14 zł

a) do 2 m²
b) powyżej 2 m² do 4 m²
c) powyżej 4 m² do 7 m²
d) powyżej 7 m² do 10 m²
e) za każdy 1 m² powyżej 10 m²
3) SPRZEDAŻ OBNOŚNA
4) WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY JEDNEGO POJAZDU:
a) Autobusu
b) samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, przyczepy campingowej,
przyczepy do samochodu osobowego, samochodu o ładowności do 3,5t,
motocykla, motoroweru lub skutera
c) samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5t
d) roweru
5) SPRZEDAŻ DROBNYCH ZWIERZĄT LUB PTAKÓW
6) SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH:
a) drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby
b) gałązki choinkowe
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys
d) inne artykuły świąteczne

6 zł
11 zł
16 zł
19 zł
5 zł
5 zł

19 zł
16 zł
24 zł
9 zł
8 zł

36 zł
8 zł
14 zł
11 zł

IV. SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI I STREFĄ
ŚRÓDMIEJSKĄ
1) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 2 m²
b) powyżej 2 m² do 4 m²
c) powyżej 4 m² do 7 m²
d) powyżej 7 m² do 10 m²
e) za każdy 1 m² powyżej 10 m²

8 zł
19 zł
25 zł
33 zł
6 zł

Objaśnienia:
1. I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykający się w kręgu ulic: Nadbrzeżna –
Młyńska – Strzelecka – Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich – Herberta.
2. II. PLACE TARGOWE PRZY UL.TARGOWEJ to miejsca administrowane przez Gorzowski
Rynek Hurtowy S.A., położone w sąsiedztwie ulic Mechanicznej, Przemysłowej, Targowej
oraz Woskowej oznaczone nr ewidencyjnym 596/36 i 596/32 Obręb 10 - Zamoście, określone
na załączniku mapowym nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy:
a) ul.Szczecińskiej i Złotego Smoka (giełda – w części administrowanej przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Gorzowie Wlkp.),
b) ul.Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego),
c) ul.Witosa,
d) ul.Cichońskiego,
określone na załącznikach mapowych nr 1,2,4,5, stanowiących integralną część niniejszej
uchwały.
4. Sprzedaż artykułów świątecznych określona w I.STREFA ŚRODMIEJSKA pkt 1 ppkt 2 i III.
PLACE TARGOWE ppkt 6 dotyczy okresów:

a)
b)
c)
5.

Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą,
Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI,
Świąt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII.
W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świątecznych z różnych grup rodzajowych pobiera się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla poszczególnych grup.
6. Sprzedaż z miejsc o powierzchni oznacza powierzchnię zajętą przez towary oraz urządzenia
(obiekty), z których dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary
znajdujące się wokół tych urządzeń (obiektów) i zaplecze magazynowe.
7. W przypadku sprzedaży z określonych modułów handlowych, dokonywanej na placach
targowych przy ul. Targowej - dzienna opłata targowa może być pobierana przy wjeździe na
targowisko od ulicy Woskowej według przydzielonych poszczególnym podmiotom modułów
handlowych, określonych w strefach A, B i C .
8. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy określonej przez
Ministra Finansów na dany rok podatkowy. Górna granica dziennej stawki opłaty targowej na
2014 rok wynosi 764,62 zł.

