
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/785/2018 

Rady Miasta Gliwice  

z dnia 22 marca 2018 r. 

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

1) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni:

a) do 2 m2 5 zł 

b) powyżej 2 m2 do 4 m2 11 zł 

c) powyżej 4 m2 do 8 m2 16 zł 

d) powyżej 8 m2 do 15 m2 24 zł 

e) powyżej 15 m2 do 30 m2 30 zł 

f) powyżej 30 m2 36 zł 

2) sprzedaż z samochodu, przyczepy:

a) z samochodu osobowego, dostawczego 12 zł 

b) z samochodu ciężarowego 14 zł 

c) z przyczepy, w tym gastronomicznej 18 zł 

d) dodatkowa powierzchnia handlowa przy

samochodzie, przyczepie - za każdy 1 m2 zajętej powierzchni  6 zł 

3) sprzedaż choinek ze stanowiska handlowego o powierzchni:

a) do 50 m2 24 zł 

b) powyżej 50 m2 36 zł 

§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej pobieranej na pozostałym terenie miasta Gliwice: 

1) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni:

a) do 2 m2 13 zł 

b) powyżej 2 m2 do 4 m2 18 zł 

c) powyżej 4 m2 do 8 m2 26 zł 

d) powyżej 8 m2 do 15 m2 40 zł 

e) powyżej 15 m2 do 30 m2 50 zł 

f) powyżej 30 m2 60 zł 

2) sprzedaż z dodatkowego stanowiska handlowego utworzonego obok budynku lub jego części, w
którym sprzedający jednocześnie prowadzi sprzedaż,  o powierzchni:

a) do 2 m2 5 zł 

b) powyżej 2 m2 do 4 m2 11 zł 

c) powyżej 4 m2 do 8 m2 16 zł 
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d) powyżej 8 m2 do 15 m2 24 zł 

e) powyżej 15 m2 do 30 m2 30 zł 

f) powyżej 30 m2 36 zł 

3) sprzedaż z samochodu, przyczepy:

a) z samochodu osobowego, dostawczego 20 zł 

b) z samochodu ciężarowego 24 zł 

c) z przyczepy, w tym gastronomicznej 30 zł 

d) dodatkowa powierzchnia handlowa przy

samochodzie, przyczepie - za każdy 1 m2 zajętej powierzchni 10 zł 

4) sprzedaż choinek ze stanowiska handlowego o powierzchni:

a) do 50 m2 40 zł 

b) powyżej 50 m2 60 zł 

5) sprzedaż na kiermaszach organizowanych przez rady osiedlowe,

 niezależnie od wielkości stanowiska 1 zł 

§ 3. Stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Giełdy Samochodowej: 

1) Z tytułu wystawienia towarów w celu ich sprzedaży:

 od poniedziałku      niedziela 

 do soboty 

a) sprzedaż na wyznaczonej powierzchni do 2 m² 5 zł  10 zł 

b) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni  powyżej 2 m² do 4 m²   8 zł  18 zł 

c) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni powyżej 4 m² do 8 m² 10 zł  22 zł 

d) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni powyżej 8 m² do 15 m²  12 zł  26 zł 

e) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni powyżej 15 m² do 30 m²  14 zł  30 zł 

f) sprzedaż na wyznaczonym stanowisku handlowym o powierzchni powyżej 30 m² -

za każdy jeden m² powierzchni wyznaczonego stanowiska  0,50 zł  1 zł 

g) za każdy jeden m² dodatkowej powierzchni przy wyznaczonym stanowisku

handlowym  1 zł  2 zł 

h) sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego  12 zł  26 zł 

i) sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 5 ton  14 zł  30 zł 

j) sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 5 ton  20 zł  40 zł 

k) sprzedaż z przyczepy, w tym gastronomicznej  30 zł  36 zł 

l) za każdy jeden m² dodatkowej powierzchni przy samochodzie, przyczepie zajętej w celach
handlowych  5 zł  10 zł 
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2) Z tytułu wjazdu na Giełdę Samochodową środków transportowych i pojazdów przeznaczonych do
sprzedaży: 

od poniedziałku      niedziela 

 do soboty 

a) rower  1 zł  2 zł 

b) motorower, motocykl, skuter, quad o pojemności silnika do 50 cm³  3 zł  5 zł 

c) motocykl, skuter, quad o pojemności silnika w przedziale powyżej

50 cm³ do 125 cm³  5 zł  10 zł 

d) motocykl, skuter, quad o pojemności silnika powyżej 125 cm³  7 zł  13 zł 

e) samochód osobowy, dostawczy, mikrobus  10 zł  20 zł 

f) samochód osobowy, dostawczy, mikrobus przy 3 szt. i więcej

wystawianych przez jednego handlowca – za sztukę pojazdu:  10 zł  15 zł 

g) samochód ciężarowy  20 zł  40 zł 

h) autobus  30 zł  70 zł 

i) przyczepa towarowa lekka o DMC nieprzekraczającej 750 kg  5 zł  10 zł 

j) przyczepa towarowa o DMC przekraczającej 750 kg  10 zł  20 zł 

k) przyczepa campingowa  15 zł  25 zł 

l) kamper  20 zł  30 zł 

m) ciągnik rolniczy, maszyna rolnicza  10 zł  25 zł 

n) pojazd specjalistyczny, maszyna budowlana,  naczepa itp.  20 zł  45 zł 
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