
UCHWAŁA NR XLIII/377/2017
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 z późn. zm.).

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej („Uchwała”) załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina

Krzysztof Dudziński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 grudnia 2017 r.

Poz. 6630



       Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLIII/377/2017  Rady Miejskiej Będzina 

z dnia 29 listopada 2017 roku           

 

 

Tabela dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina  

 

Wyszczególnienie Dzienne stawki 
opłaty targowej  w 

miesiącach 
marzec - grudzień 

(w zł) 

Dzienne stawki 
opłaty targowej 
w miesiącach 
styczeń – luty 

(w zł)    

1 2 3 

I. od dokonujących sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep 
i platform: 

 z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności do 1,5 t 
 z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności powyżej 1,5 t 

do 5 t 
 z samochodu, przyczepy, platformy o ładowności powyżej 5 t 

 
 

33,00 
50,00 
60,00 

 
 

16,50 
25,00 
30,00 

II. od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego oraz 
za dodatkową powierzchnie przed tymi stanowiskami wg zajmowanej 
powierzchni (za każdy rozpoczęty m2) – stawka dzienna nie może 
przekroczyć kwoty 819,59 zł. 

 
4,00 

 

 
2,00 

III. od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego oraz 
w obiektach handlowych, nie związanych trwale z gruntem wg ich 
powierzchni użytkowej (za każdy rozpoczęty m2) – stawka dzienna nie 
może przekroczyć kwoty 819,59 zł. 

 
10,00 

 
5,00 

IV. od dokonujących sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzyni, wiadra, 
roweru, motoroweru i innych jednośladów 

 
3,00 

 
1,50 

V.  od dokonujących sprzedaży z wózka kołowego różnej konstrukcji  
10,00 

 
5,00 

VI. od dokonujących sprzedaży wyłącznie rzeczy używanych z każdego 
stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni (za każdy 
rozpoczęty m2) – stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty 819,59 zł. 

 
1,00 

 
0,50 
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