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OPŁATA TARGOWA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Targowisko (każde miejsce, w których jest prowadzona sprzedaż, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach)
albo kasa Urzędu Miasta w budynku przy ul. Podgórnej 22.
WYMAGANE DOKUMENTY:
przy wnoszeniu opłaty targowej nie są wymagane żadne dokumenty,
w przypadku wnoszenia opłaty targowej na konto Urzędu należy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot,
od którego dokonuje się zapłaty opłaty targowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Opłatę targową reguluje się w każdym dniu dokonywania sprzedaży na targowisku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
zapłata opłaty targowej w dniu dokonywania sprzedaży:
- gotówką - na targowisku - inkasentom opłaty targowej,
- gotówką – w kasie Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter budynku), w godz. 830 – 1400,
- gotówką, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra: w banku, w placówce
pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej –
z prowizją;
W placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji.
- przelewem na konto Urzędu Miasta w PKO BP S.A.: nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty na rzecz Urzędu bez prowizji dostępny w Biuletynie Informacji
Publicznej w dziale: „Budżet i finanse” – „Numery rachunków bankowych”.
w przypadku niedokonania zapłaty opłaty targowej zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania
podatkowego – do miesiąca od wszczęcia postępowania podatkowego.
OPŁATY
Wysokość opłaty targowej uzależniona jest od rodzaju sprzedawanych artykułów, sposobu prowadzenia sprzedaży
oraz powierzchni zajętej pod działalność targową:

forma sprzedaży
1) z ręki, koszyka, torby, wiadra
2) z ziemi, stołu, straganu zajmując powierzchnię:
2
a) do 2 m
2
2
b) powyżej 2 m do 3 m włącznie
2
c) za każdy następny rozpoczęty 1 m
3) z pojazdu, przyczepy, samochodu
2
4) z innych urządzeń, za każdy rozpoczęty 1 m
5) pojazdów:
a) osobowych
b) ciężarowo-osobowych
c) ciężarowych, autobusów i ciągników
d) innych pojazdów, w tym jednośladowych

artykuły rolne,
spożywcze,
kwiaty, książki
2,50 zł

pozostałe
artykuły

10,00 zł
15,00 zł
6,00 zł

20,00 zł,
30,00 zł,
12,00 zł;

8,00 zł;

25,00 zł;
25,00 zł;
25,00 zł,
50,00 zł,
60,00 zł,
15,00 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania od decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego rozpatruje Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Zielona Góra,
termin: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
DODATKOWE INFORMACJE

1

OPŁATA TARGOWA
opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych
osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach,
targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż,
opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach,
opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidywanych w odrębnych przepisach
za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko,
ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z opłatą targową jest
Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego
wynikającego z ustawy ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z powstaniem obowiązku podatkowego
z tyt. opłaty targowej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: „Co i jak załatwić w urzędzie" - "Podatki
i opłaty lokalne – „Opłata targowa” – „załączniki” oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (VI piętro
pok. 605).
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 - tekst jednolity
z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 - tekst jednolity z późn. zm.),
uchwała nr XV.309.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz.
2916) oraz uchwała nr 219/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2019
roku (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 3456).

pracownik DF-PO
opracowano

kierownik DF-PO
sprawdzono

inspektor ochrony danych
sprawdzono

Sekretarz Miasta
zatwierdzono 23.01.2020 r.

