
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/211/16 

RADY MIASTA W MYSZKOWIE 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1a i pkt 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 716  

z póź zm.) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza  się na terenie miasta Myszkowa dzienne stawki opłaty targowej w następującej 

wysokości w zależności od strefy: 

  - I Strefa  - 

a) 300 zł przy sprzedaży z samochodu. platformy, przyczepy samochodowej, 

b) 300 zł przy sprzedaży z samochodu. platformy, przyczepy samochodowej powyżej 1 tony, 

c) 300 zł przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra lub podłoża za zajęcie 1 m
2 
powierzchni, 

d) 300 zł za dokonanie sprzedaży na stoisku- za 1 m
2 
powierzchni. 

- II Strefa - 

a) 24,00 zł przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej, 

b) 42,00 zł przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej powyżej 1 tony, 

c) 5,00 zł przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra lub podłoża za zajęcie 1 m
2 
powierzchni, 

d) 5,00 zł za dokonywanie sprzedaży na stoisku za 1 m
2 
powierzchni. 

2. Granice stref opłaty targowej określa załącznik do niniejszej uchwały. W sytuacjach wskazania ulicy 

pobór opłaty targowej dotyczy również posesji znajdujących się przy danej ulicy. 

§ 2. Jeżeli do pełnych m
2 

zajmowanej powierzchni brakuje mniej niż 0,5 m
2 

to obmiar zarządza się w górę 

do pełnego m
2
 

§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za 

korzystanie z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą targowisko. 

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa. Na inkasenta wyznacza się pracowników Urzędu 

Miasta w Myszkowie: 

- Bogdana Mygę, 

- Janusza Kołodziejczyka, 

- Michała Sputo. 
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3. Inkasent pobierający opłatę jest zobowiązany do wydania podmiotowi uiszczającemu opłatę urzędowy 

dowód wpłaty za pobrana kwotę. 

4. Całość wpływów z pobranej opłaty targowej, inkasent ma obowiązek wpłacić raz w tygodniu na konto 

Urzędu Gminy Myszków. 

5. Termin płatności opłaty następuje w dniu dokonania sprzedaży. 

§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas: 

1. Imprez o charakterze charytatywnym, 

2. Imprez  i jarmarków promujących Miasto Myszków, 

3. Kiermaszów świątecznych organizowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i świąt 

państwowych, 

4. Imprez których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Myszków. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa. 

§ 6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/121/15 Rady Miasta  

w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz uchwała nr XXVI/203/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia  

24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2017 roku.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie 

 

 

Jerzy Woszczyk 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/211/16 

Rady Miasta w Myszkowie 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

1. Strefa I: 

a) ul. Kościuszki (od 2 do nr 70 włącznie – prawa strona jadąc w kierunku Dworca PKP  z wyłączeniem  

nr 12- Galeria Oczko , od nr 1 do nr 129 włącznie – lewa strona jadąc w kierunku Dworca PKP), 

b) ul. Sikorskiego, 

c) ul. Hubala, 

d) ul. 1 Maja, (od 2 do nr 4 włącznie – prawa strona od Ronda Flagi, od nr 1 do nr 43 włącznie – lewa strona od 

Ronda Flagi), 

e) ul. 3 Maja, 

f) ul. 11 Listopada, 

g) Plac Dworcowy, 

h) ul. Kościelna, 

i) ul. Kwiatkowskiego, 

j) ul. PCK, 

k) ul. Skłodowskiej, 

l) ul. Słowackiego, (od nr 2 do nr 8 włącznie – prawa strona jadąc w kierunku dzielnicy Nowa Wieś), 

m) ul. Spółdzielcza, 

n) ul. Sucharskiego, 

o) ul. Wolności, 

p) ul. Wyszyńskiego, 

q) ul. Kopernika (od nr 2 do nr 28 włącznie – prawa strona jadąc w kierunku ulicy Waryńskiego, od nr 1 do  

nr 7 włącznie – lewa strona jadąc w kierunku ulicy Waryńskiego), 

r) ul. Pułaskiego (od nr 2 do nr 68 włącznie – prawa strona jadąc w kierunku dzielnicy Będusz, od nr 1 do nr 45 

włącznie, lewa strona jadąc w kierunku dzielnicy Będusz, z wyłączeniem nr 13b Stadion Miejski), 

s) ul. Okrzei (nr 2a włącznie – prawa strona jadąc w kierunku ulicy Poprzecznej), 

t) ul. Rynek, 

u) ul. Witosa (od nr 2 do nr 14 włącznie – lewa strona jadąc w kierunku ul. Kilińskiego), 

v) ul. Królowej Jadwigi (od nr 1 do nr 15 włącznie – lewa strona jadąc w kierunku ulicy Poniatowskiego,  

od nr 2 do nr 10 włącznie – prawa strona jadąc w kierunku ulicy Poniatowskiego). 

2. Strefa II 

Pozostałe ulice na terenie miasta Myszkowa. 
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