
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/179/15 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 16 listopada 2015 r. 

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,     

poz. 1515) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych        

(t.j. Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Zabrze. 

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze od powierzchni 

stanowiska sprzedażowego łącznie z wystawką. 

Lp. Powierzchnia stanowiska wraz z wystawką 

 (w m²) 

Dzienna stawka opłaty targowej 

(w złotych) 

1 do 2 4,00 

2 powyżej 2 do 5 8,00 

3 powyżej 5 do 7 12,00 

4 powyżej 7 do 10 16,00 

5 powyżej 10 16,00 +1,50 (za każdy dodatkowy m²) 

2. W miesiącach styczniu, lutym i marcu obniża się o 50% wysokość dziennych stawek opłaty targowej 

pobieranej na terenie miasta Zabrze. 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży. 

§ 4. Opłatę targową można uiścić u inkasenta, w kasie urzędu lub bezpośrednio na rachunek bankowy 

gminy. 

§ 5. Traci moc Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/207/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie 

określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz. Urz. Woj.Śl. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 7837). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze 

 

 

mgr Marian Czochara 
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