
 

WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI  

OPŁATY  LOKALNE NA 2014 ROK 

   

OOPPŁŁAATTAA  TTAARRGGOOWWAA  

Wysokość rocznych stawek Termin płatności 

Dzienna stawka opłaty targowej od osób dokonujących 

sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynosi  5,00 zł  

za 1m2 powierzchni zajętej na sprzedaż nie więcej niż 

757,79 zł. 
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Terminem płatności 

opłaty targowej jest dzień, 

w którym dokonywana 

jest sprzedaż. 

 

Pobór dziennych stawek 

opłaty targowej 

dokonywany jest w drodze 

inkasa. 

 
Inkasenci opłaty targowej: 

 

Giełda Kaliska Sp. z o.o. - 

na targowiskach 

zlokalizowanych przy ul.: 

Nowy Rynek, 3 Maja, 

Legionów, Aleja Wojska 

Polskiego, Braci Gillerów 

2-16 i targowiskach nie 

wymienionych poniżej; 

 

P.H.U. Market-Lis- Stefan 

Lis - na targowisku 

zlokalizowanym przy                

ul. Braci Gillerów 

wyłącznie w niedziele do 

godziny 14.00; 

 

P.H.U. WABEK - Pawlak 

i Dudczak Spółka Jawna - 

na targowisku 

zlokalizowanym przy 

skrzyżowaniu ulic Babina 

i Nowy Rynek; 

 

 

 

Na targowisku przy ul. Braci Gillerów 

2-16 dzienna stawka opłaty targowej 

wynosi: 

  

 

 

 

2,00 zł/m2 

 

10,00 zł/szt. 

 

 35,00 zł/szt. 

 

 

 

 

50,00 zł/szt. 

 

 

    

50,00 zł/zestaw 

 

5,00 zł/ m2 

 przy sprzedaży artykułów rolno - 

spożywczych i kwiatów  

 przy sprzedaży motocykli  

i motorowerów  

 przy sprzedaży samochodów 

osobowych, mikrobusów, 

dostawczych o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony 

włącznie oraz przyczep lekkich  

 przy sprzedaży samochodów 

ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

oraz ciągników i autobusów 

 przy sprzedaży samochodów 

osobowych i dostawczych z lawetą 

 przy sprzedaży pozostałych 

artykułów  

 Stawki  dziennej  opłaty  targowej za  powierzchnie  zajęte do 

sprzedaży stanowią wielokrotność stawki określonej za 1m2 , 

przyjmując zasadę przy powierzchni poniżej 1 m2 , 

zaokrąglania w górę. 

 

 



  

OOPPŁŁAATTAA    ZZAA  GGOOSSOOPPOODDAARROOWWAANNIIEE    

OODDPPAADDAAMMII  KKOOMMUUNNAALLNNYYMMII  

Wysokość stawek Termin płatności 

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie. 

Obniżona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane                    

i odbierane w sposób selektywny wynosi 12,00 zł miesięcznie. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość i stawki opłaty. 

  

Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

uiszcza się miesięcznie,            

w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca.  

 

 

 

Właściciel nieruchomości,  na której zamieszkują mieszkańcy składa deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK). W zabudowie wielorodzinnej 

deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.  

ODLICZENIE OD OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

I. 1. Od opłaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia              

21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, można dokonać odliczenia kwoty, stanowiącej 

iloczyn kwoty 10,00 zł i liczby dzieci powyżej drugiego, które są wychowywane w danej rodzinie 

wielodzietnej. 

2. Powyższa zasada ma zastosowanie do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta 

Kalisza, których dzieci zostały wykazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, złożonej przez właściciela nieruchomości, jako osoby zamieszkałe. 

3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Kalisza, mającą na 

utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia           

25 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole. Pod pojęciem nauki w szkole należy rozumieć 

naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. 

4. Możliwość skorzystania z odliczenia, przysługuje pod warunkiem złożenia - wraz z deklaracją       

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgłoszenia, według wzoru 

stanowiącego załącznik do wyżej wskazanej uchwały oraz zadeklarowaniu selektywnego zbierania 

odpadów. 

5. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej składa się za pośrednictwem właściciela nieruchomości, na 

której zamieszkuje rodzina wielodzietna. 

6. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, 

na której zamieszkuje rodzina wielodzietna, odliczenie o którym mowa wyżej, nie przysługuje. 

II. 1. Od opłaty ustalonej zgodnie z wyżej wskazaną uchwałą można dokonać odliczenia kwoty 

stanowiącej iloczyn kwoty 2 zł i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Możliwość skorzystania z odliczenia, o którym mowa wyżej przysługuje pod warunkiem 

złożenia - wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

zgłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik do wyżej wskazanej uchwały oraz 

zadeklarowaniu przez właściciela nieruchomości zamieszkałej prowadzenia we własnym zakresie 

kompostowania odpadów zielonych. 

3. Zgłoszenia, o którym mowa wyżej, dokonuje właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której 

jest prowadzone we własnym zakresie kompostowanie odpadów zielonych. 

4. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości 

zamieszkałej, na której jest prowadzone we własnym zakresie kompostowanie odpadów zielonych, 

odliczenie o którym mowa wyżej, nie przysługuje. 

 

 


