
UCHWAŁA NR LIII/627/2010  

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH  

z dnia 3 marca 2010 r.  

 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadzić na terenie miasta Tarnowskie Góry dzienną opłatę targową, którą pobiera się od dokonywanej 

sprzedaży w miejscach wyznaczonych oraz niewyznaczonych do prowadzenia handlu. 

2. Stawka opłaty targowej jest uzależniona od zajętej przez dokonującego sprzedaży powierzchni oraz miejsca 

prowadzenia handlu.  

3. Powierzchnia sprzedaży to obszar służący dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze 

sprzedażą, a w  szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, 

magazynowania i składowania towarów oraz opakowań po towarach, zajętej przez wystawkę i reklamę towarów, jak również

obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego dokonującego sprzedaży.  

4. Powierzchnię zajmowaną przez dokonującego sprzedaży liczy się w pełnych metrach kwadratowych zaokrąglonych

w górę, lecz nie mniej niż 1 m2.  

5. Przez sprzedaż należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście 

z ofertą i wystawienie towaru.  

6. W przypadku sprzedaży z pojazdu i z dodatkowo wystawionego stoiska, np. stolika, namiotu, lady, skrzynki, 

straganu, przyczepy itp., z których dokonywana jest sprzedaż lub gdzie znajdują się towary oferowane do sprzedaży, 

dokonujący sprzedaży uiszcza opłatę oddzielnie za każde stanowisko.  

7. Opłatę targową pobiera się niezależnie od opłat wynikających z innych przepisów.  

§ 2. Ustalić wysokości stawek dziennej opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną: 

1. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

2. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach w wysokości 50 % stawek 

określonych w pkt 1.  

3. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w Dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

4. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach: 

5. Przy sprzedaży na organizowanych w mieście odpustach ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej

powierzchnię sprzedaży: 

6. Przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów w rejonie cmentarzy ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży

zajmującej powierzchnię sprzedaży 

7. Przy sprzedaży na płycie Rynku i Placu Wolności w okresach przedświątecznych w miesiącach listopad, grudzień, 

styczeń, marzec, kwiecień ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży: 

8. W czasie trwania imprezy GWARKI w miejscach: 

9. Stawki opłaty targowej nie mogą przekroczyć kwoty określonej w art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych.  

§ 3. Zwolnić z opłaty targowej: 

1. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych na własnych terenach przez szkoły oraz parafie 

wyznaniowe.  

2. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz Rady 

Dzielnic.  

3. Sprzedaż dokonywaną w czasie imprezy GWARKI odbywającą się na Placu Wolności.  

§ 4. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.  

§ 5. Traci moc: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 128,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 44,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 28,00 zł

d) ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

e) z roweru, wózka ręcznego, ręki, kosza lub innego pojemnika o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 1m2 - 4,00 zł

f) z ręki oraz straganu rozbieralnego, zajmującego powierzchnię sprzedaży do 2 m2 w przypadku handlu rzeczami starymi
i używanymi - 1,00 zł 

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 600,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 500,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 400,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 25,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 25,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 50,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 -100,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 25,00 zł

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 300,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 250,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 200,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 16,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 16,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 32,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 50,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

g) przy sprzedaży produktów pochodzących z ogródków działkowych lub runa leśnego o powierzchni sprzedaży nie 

przekraczającej 1 m2 - 8,00 zł 

- do 4 m2 - 20,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 20,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 4 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

a) ul. Piastowska, ul. Żwirki i Wigury ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 300,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 400,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

b) ul.Rynek, płyta Rynku ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 400,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 500,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

- Uchwała Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r.w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 

2007r.w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa

Śląskiego Nr 64, poz.1446), 

- Uchwała Nr XLIV/488/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2009r.w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu 

jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.w sprawie ustalania 

i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 154, 

poz.3000), 

- Uchwała Nr XLVIII/548/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 225, poz.4505). 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Piotr SZCZĘSNY 
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UCHWAŁA NR LIII/627/2010  

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH  

z dnia 3 marca 2010 r.  

 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadzić na terenie miasta Tarnowskie Góry dzienną opłatę targową, którą pobiera się od dokonywanej 

sprzedaży w miejscach wyznaczonych oraz niewyznaczonych do prowadzenia handlu. 

2. Stawka opłaty targowej jest uzależniona od zajętej przez dokonującego sprzedaży powierzchni oraz miejsca 

prowadzenia handlu.  

3. Powierzchnia sprzedaży to obszar służący dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze 

sprzedażą, a w  szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, 

magazynowania i składowania towarów oraz opakowań po towarach, zajętej przez wystawkę i reklamę towarów, jak również

obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego dokonującego sprzedaży.  

4. Powierzchnię zajmowaną przez dokonującego sprzedaży liczy się w pełnych metrach kwadratowych zaokrąglonych

w górę, lecz nie mniej niż 1 m2.  

5. Przez sprzedaż należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście 

z ofertą i wystawienie towaru.  

6. W przypadku sprzedaży z pojazdu i z dodatkowo wystawionego stoiska, np. stolika, namiotu, lady, skrzynki, 

straganu, przyczepy itp., z których dokonywana jest sprzedaż lub gdzie znajdują się towary oferowane do sprzedaży, 

dokonujący sprzedaży uiszcza opłatę oddzielnie za każde stanowisko.  

7. Opłatę targową pobiera się niezależnie od opłat wynikających z innych przepisów.  

§ 2. Ustalić wysokości stawek dziennej opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną: 

1. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

2. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach w wysokości 50 % stawek 

określonych w pkt 1.  

3. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w Dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

4. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach: 

5. Przy sprzedaży na organizowanych w mieście odpustach ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej

powierzchnię sprzedaży: 

6. Przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów w rejonie cmentarzy ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży

zajmującej powierzchnię sprzedaży 

7. Przy sprzedaży na płycie Rynku i Placu Wolności w okresach przedświątecznych w miesiącach listopad, grudzień, 

styczeń, marzec, kwiecień ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży: 

8. W czasie trwania imprezy GWARKI w miejscach: 

9. Stawki opłaty targowej nie mogą przekroczyć kwoty określonej w art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych.  

§ 3. Zwolnić z opłaty targowej: 

1. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych na własnych terenach przez szkoły oraz parafie 

wyznaniowe.  

2. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz Rady 

Dzielnic.  

3. Sprzedaż dokonywaną w czasie imprezy GWARKI odbywającą się na Placu Wolności.  

§ 4. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.  

§ 5. Traci moc: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 128,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 44,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 28,00 zł

d) ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

e) z roweru, wózka ręcznego, ręki, kosza lub innego pojemnika o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 1m2 - 4,00 zł

f) z ręki oraz straganu rozbieralnego, zajmującego powierzchnię sprzedaży do 2 m2 w przypadku handlu rzeczami starymi
i używanymi - 1,00 zł 

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 600,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 500,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 400,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 25,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 25,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 50,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 -100,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 25,00 zł

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 300,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 250,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 200,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 16,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 16,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 32,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 50,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

g) przy sprzedaży produktów pochodzących z ogródków działkowych lub runa leśnego o powierzchni sprzedaży nie 

przekraczającej 1 m2 - 8,00 zł 

- do 4 m2 - 20,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 20,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 4 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

a) ul. Piastowska, ul. Żwirki i Wigury ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 300,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 400,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

b) ul.Rynek, płyta Rynku ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 400,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 500,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

- Uchwała Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r.w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 

2007r.w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa

Śląskiego Nr 64, poz.1446), 

- Uchwała Nr XLIV/488/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2009r.w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu 

jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.w sprawie ustalania 

i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 154, 

poz.3000), 

- Uchwała Nr XLVIII/548/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 225, poz.4505). 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Piotr SZCZĘSNY 
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UCHWAŁA NR LIII/627/2010  

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH  

z dnia 3 marca 2010 r.  

 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadzić na terenie miasta Tarnowskie Góry dzienną opłatę targową, którą pobiera się od dokonywanej 

sprzedaży w miejscach wyznaczonych oraz niewyznaczonych do prowadzenia handlu. 

2. Stawka opłaty targowej jest uzależniona od zajętej przez dokonującego sprzedaży powierzchni oraz miejsca 

prowadzenia handlu.  

3. Powierzchnia sprzedaży to obszar służący dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze 

sprzedażą, a w  szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, 

magazynowania i składowania towarów oraz opakowań po towarach, zajętej przez wystawkę i reklamę towarów, jak również

obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego dokonującego sprzedaży.  

4. Powierzchnię zajmowaną przez dokonującego sprzedaży liczy się w pełnych metrach kwadratowych zaokrąglonych

w górę, lecz nie mniej niż 1 m2.  

5. Przez sprzedaż należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście 

z ofertą i wystawienie towaru.  

6. W przypadku sprzedaży z pojazdu i z dodatkowo wystawionego stoiska, np. stolika, namiotu, lady, skrzynki, 

straganu, przyczepy itp., z których dokonywana jest sprzedaż lub gdzie znajdują się towary oferowane do sprzedaży, 

dokonujący sprzedaży uiszcza opłatę oddzielnie za każde stanowisko.  

7. Opłatę targową pobiera się niezależnie od opłat wynikających z innych przepisów.  

§ 2. Ustalić wysokości stawek dziennej opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną: 

1. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

2. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach w wysokości 50 % stawek 

określonych w pkt 1.  

3. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w Dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

4. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach: 

5. Przy sprzedaży na organizowanych w mieście odpustach ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej

powierzchnię sprzedaży: 

6. Przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów w rejonie cmentarzy ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży

zajmującej powierzchnię sprzedaży 

7. Przy sprzedaży na płycie Rynku i Placu Wolności w okresach przedświątecznych w miesiącach listopad, grudzień, 

styczeń, marzec, kwiecień ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży: 

8. W czasie trwania imprezy GWARKI w miejscach: 

9. Stawki opłaty targowej nie mogą przekroczyć kwoty określonej w art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych.  

§ 3. Zwolnić z opłaty targowej: 

1. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych na własnych terenach przez szkoły oraz parafie 

wyznaniowe.  

2. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz Rady 

Dzielnic.  

3. Sprzedaż dokonywaną w czasie imprezy GWARKI odbywającą się na Placu Wolności.  

§ 4. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.  

§ 5. Traci moc: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 128,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 44,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 28,00 zł

d) ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

e) z roweru, wózka ręcznego, ręki, kosza lub innego pojemnika o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 1m2 - 4,00 zł

f) z ręki oraz straganu rozbieralnego, zajmującego powierzchnię sprzedaży do 2 m2 w przypadku handlu rzeczami starymi
i używanymi - 1,00 zł 

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 600,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 500,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 400,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 25,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 25,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 50,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 -100,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 25,00 zł

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 300,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 250,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 200,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 16,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 16,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 32,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 50,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

g) przy sprzedaży produktów pochodzących z ogródków działkowych lub runa leśnego o powierzchni sprzedaży nie 

przekraczającej 1 m2 - 8,00 zł 

- do 4 m2 - 20,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 20,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 4 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

a) ul. Piastowska, ul. Żwirki i Wigury ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 300,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 400,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

b) ul.Rynek, płyta Rynku ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 400,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 500,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

- Uchwała Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r.w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 

2007r.w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa

Śląskiego Nr 64, poz.1446), 

- Uchwała Nr XLIV/488/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2009r.w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu 

jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.w sprawie ustalania 

i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 154, 

poz.3000), 

- Uchwała Nr XLVIII/548/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 225, poz.4505). 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Piotr SZCZĘSNY 
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UCHWAŁA NR LIII/627/2010  

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH  

z dnia 3 marca 2010 r.  

 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadzić na terenie miasta Tarnowskie Góry dzienną opłatę targową, którą pobiera się od dokonywanej 

sprzedaży w miejscach wyznaczonych oraz niewyznaczonych do prowadzenia handlu. 

2. Stawka opłaty targowej jest uzależniona od zajętej przez dokonującego sprzedaży powierzchni oraz miejsca 

prowadzenia handlu.  

3. Powierzchnia sprzedaży to obszar służący dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze 

sprzedażą, a w  szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, 

magazynowania i składowania towarów oraz opakowań po towarach, zajętej przez wystawkę i reklamę towarów, jak również

obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego dokonującego sprzedaży.  

4. Powierzchnię zajmowaną przez dokonującego sprzedaży liczy się w pełnych metrach kwadratowych zaokrąglonych

w górę, lecz nie mniej niż 1 m2.  

5. Przez sprzedaż należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście 

z ofertą i wystawienie towaru.  

6. W przypadku sprzedaży z pojazdu i z dodatkowo wystawionego stoiska, np. stolika, namiotu, lady, skrzynki, 

straganu, przyczepy itp., z których dokonywana jest sprzedaż lub gdzie znajdują się towary oferowane do sprzedaży, 

dokonujący sprzedaży uiszcza opłatę oddzielnie za każde stanowisko.  

7. Opłatę targową pobiera się niezależnie od opłat wynikających z innych przepisów.  

§ 2. Ustalić wysokości stawek dziennej opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną: 

1. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

2. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach w wysokości 50 % stawek 

określonych w pkt 1.  

3. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w Dzielnicy Śródmieście-Centrum: 

4. W miejscach poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w pozostałych dzielnicach: 

5. Przy sprzedaży na organizowanych w mieście odpustach ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej

powierzchnię sprzedaży: 

6. Przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów w rejonie cmentarzy ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży

zajmującej powierzchnię sprzedaży 

7. Przy sprzedaży na płycie Rynku i Placu Wolności w okresach przedświątecznych w miesiącach listopad, grudzień, 

styczeń, marzec, kwiecień ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży: 

8. W czasie trwania imprezy GWARKI w miejscach: 

9. Stawki opłaty targowej nie mogą przekroczyć kwoty określonej w art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych.  

§ 3. Zwolnić z opłaty targowej: 

1. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych na własnych terenach przez szkoły oraz parafie 

wyznaniowe.  

2. Sprzedaż dokonywaną podczas festynów organizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz Rady 

Dzielnic.  

3. Sprzedaż dokonywaną w czasie imprezy GWARKI odbywającą się na Placu Wolności.  

§ 4. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.  

§ 5. Traci moc: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 128,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 44,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 28,00 zł

d) ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

e) z roweru, wózka ręcznego, ręki, kosza lub innego pojemnika o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 1m2 - 4,00 zł

f) z ręki oraz straganu rozbieralnego, zajmującego powierzchnię sprzedaży do 2 m2 w przypadku handlu rzeczami starymi
i używanymi - 1,00 zł 

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 600,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 500,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 400,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 25,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 25,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 50,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 -100,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 25,00 zł

a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności większej niż 1,5 t - 300,00 zł

b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy, wozu konnego lub innego pojazdu dostawczego o ładowności do 1,5

t - 250,00 zł 

c) z samochodu osobowego - 200,00 zł

d) z przyczepy gastronomicznej - 16,00 zł

e) przy handlu pieczywem oraz świeżymi wyrobami ciastkarskimi - 16,00 zł

f) z innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 4 m2 - 32,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 50,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

g) przy sprzedaży produktów pochodzących z ogródków działkowych lub runa leśnego o powierzchni sprzedaży nie 

przekraczającej 1 m2 - 8,00 zł 

- do 4 m2 - 20,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 20,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 40,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 4 m2 - 10,00 zł

- do 2 m2 - 8,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 16,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 20,00 zł

- za każdy następny 1 m2 powyżej 8 m2 - 8,00 zł

a) ul. Piastowska, ul. Żwirki i Wigury ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 300,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 400,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

b) ul.Rynek, płyta Rynku ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię sprzedaży:

- do 2 m2 - 400,00 zł

- powyżej 2 m2 do 4 m2 - 500,00 zł

- powyżej 4 m2 do 8 m2 - 630,00 zł

- Uchwała Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r.w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 

2007r.w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa

Śląskiego Nr 64, poz.1446), 

- Uchwała Nr XLIV/488/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2009r.w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu 

jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.w sprawie ustalania 

i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 154, 

poz.3000), 

- Uchwała Nr XLVIII/548/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany 

i ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. 

w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry (Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 225, poz.4505). 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Piotr SZCZĘSNY 
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