UCHWAŁA NR X/217/2015
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek
dziennych opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 849 z późn. zm.), na
wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić na terenie miasta Gliwice opłatę targową.
§ 2. 1. Określić wysokość stawek dziennych opłaty targowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. W miesiącu styczniu obniżyć wysokość stawek dziennych opłaty targowej pobieranej na targowiskach, za
wyjątkiem Giełdy Samochodowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwolnić z opłaty targowej handel kwiatami, owocami, warzywami uzyskanymi z własnej działki,
w przypadku zajmowania powierzchni handlowej do 1 m2.
§ 4. Upoważnić do kontroli uiszczania opłaty targowej Straż Miejską w Gliwicach.
§ 5. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów, wyznaczonych odrębną uchwałą Rady Miasta
w Gliwicach.
§ 6. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/512/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia
2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Gliwice.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice
Marek Pszonak
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Załącznik do Uchwały Nr X/217/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 8 października 2015 r.

§ 1. Stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach:
1.

Stawki obowiązujące od lutego do grudnia:
a) sprzedaż z ręki, z kosza, z wózka, z ziemi:
- do 2 m2 powierzchni
- każdy następny m2 dodatkowo zajmowanej powierzchni

11 zł
7 zł

b) sprzedaż ze straganu, stoiska handlowego (np. koperta, szczęki, ława, stół):
- do 2 m2 powierzchni
- każdy następny m2 dodatkowo zajmowanej powierzchni

2.

13 zł
4 zł

c) sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego

20 zł

d) sprzedaż z samochodu ciężarowego

24 zł

e) sprzedaż z przyczepy gastronomicznej

30 zł

Stawki obowiązujące w styczniu:
a) sprzedaż z ręki, z kosza, z wózka, z ziemi:
- do 2 m2 powierzchni
2

- każdy następny m dodatkowo zajmowanej powierzchni

5 zł
3 zł

b) sprzedaż ze straganu, stoiska handlowego (np. koperta, szczęki, ława, stół):
- do 2 m2 powierzchni
2

- każdy następny m dodatkowo zajmowanej powierzchni

7 zł
2 zł

c) sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego

10 zł

d) sprzedaż z samochodu ciężarowego

12 zł

e) sprzedaż z przyczepy gastronomicznej

15 zł

§ 2. Stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Giełdy Samochodowej:
1.

Z tytułu wystawienia towarów w celu ich sprzedaży:
1) Niedziela:
a) sprzedaż z ręki, z kosza, z wózka, z ziemi, ze straganu, stoiska handlowego
(koperta, szczęki, ława, stół) :
- do 4 m2 powierzchni
2

- każdy następny m dodatkowo zajmowanej powierzchni

18 zł
2 zł

b) sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego

26 zł

c) sprzedaż z samochodu ciężarowego

29 zł

d) sprzedaż z przyczepy gastronomicznej

36 zł

2

e) za każdy m dodatkowej powierzchni przy samochodzie /
przyczepie zajętej w celach handlowych

9 zł

2) Od poniedziałku do soboty: tak jak na innych targowiskach.

Id: 727D33FB-5A62-4E57-ADFD-6147C90E2A19. Podpisany

Strona 2

2.

Z tytułu wjazdu na Giełdę Samochodową środków transportowych przeznaczonych do sprzedaży:
1) Niedziela:
a) motorower, motocykl, skuter, quad

13 zł

b) samochód osobowy, dostawczy, mikrobus

38 zł

c) samochód ciężarowy

46 zł

d) przyczepa

38 zł

e) autobus

75 zł

2) Od poniedziałku do soboty: środki transportowe niezależnie od rodzaju
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