
 

 

UCHWAŁA NR 612.XLV.2017 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 12 października 2017 r. 

w sprawie opłaty targowej w 2018 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1785), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1523) 

Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Miasta Częstochowy opłatę targową. 

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości określonej w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 391.XXX.2016 z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie stawek opłaty targowej w 2017 roku. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

od 1 stycznia 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zdzisław Wolski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 października 2017 r.

Poz. 5531



Załącznik do Uchwały Nr 612.XLV.2017 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 12 października 2017 r. 

 

TABELA DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ NA  2018  ROK 

Przedmiot  
Dzienne stawki opłaty  

w 2018 roku w zł 

1 2 

I. Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych i  przyczep   

1) od samochodu osobowego i wozu konnego 21,00 

2) od samochodu o ładowności do 1,5 t włącznie i ciągnika 27,00 

3) od samochodu o ładowności pow. 1,5 t 47,00 

4) od sprzedaży z przyczepy opłata jest równa opłacie stosowanej 

przy sprzedaży z pojazdów samochodowych jak w punktach: 

I.1, I.2, I.3. 

 

II. Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych i  przyczep 

wyłącznie produktów rolnych, krajowych nieprzetworzonych 
 

1) od samochodu osobowego i wozu konnego 12,00 

2) od samochodu o ładowności do 1,5 t włącznie i ciągnika 19,00 

3) od samochodu o ładowności powyżej 1,5 t 33,00 

4) od sprzedaży z przyczepy opłata jest równa opłacie stosowanej 

przy sprzedaży z pojazdów samochodowych jak w punktach: 

II.1, II.2, II.3 

 

III. Przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, słoika  8,00 

IV. Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg  

zajmowanej powierzchni 
 

1) do 2 m2   włącznie 16,00 

2) powyżej 2 m
2
 do 5 m

2
  włącznie 21,00 

3) powyżej 5 m
2
 do 10 m

2
  włącznie 27,00 

4) powyżej 10 m
2
 do 20 m

2
  włącznie 33,00 

5) powyżej 20 m
2
 36,00 

V. Przy sprzedaży odzieży używanej  6,00 

VI. Przy sprzedaży pojazdów na giełdach samochodowych - za 

wjazd na giełdę 
 

1)   pojazdem jednośladowym 11,00 

2)   pojazdem dwuśladowym 21,00 
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