
OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice 
opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr X/217/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 października 
2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 5246) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych:

1) uchwałą nr XVI/380/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dzennych 
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 2908);

2) uchwałą nr XVII/432/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 3436);

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały nr XVI/380/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 2908), który stanowi:

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice”;

2) § 4 uchwały nr XVI/380/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 2908), który stanowi:

„§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”;

3) § 2 uchwały nr XVII/432/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 3436), który stanowi:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice”;

4) § 3 uchwały nr XVII/432/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 3436), który stanowi:
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„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak
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Załącznik do Obwieszczenia

Rady Miasta Gliwice

z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR X/217/2015
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)1)     oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 849 z późn. zm.)2), 
na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1.  Wprowadzić na terenie miasta Gliwice opłatę targową.

§ 2. 3) 1. Określić wysokość stawek dziennych opłaty targowej zgodnie z Załącznikiem nr 1  do niniejszej 
uchwały.

2. Za powierzchnię stanowiska sprzedaży stanowiącą podstawę ustalenia wysokości opłaty targowej, 
wskazywaną w § 1 Załącznika nr 1 do uchwały uznaje się rzeczywistą powierzchnię, jaką zajmują oferowane 
przez osobę dokonującą sprzedaży towary, mierzoną w rzucie pionowym lub poziomym - w zależności od 
układu ekspozycji towarów.

§ 3.  Zwolnić z opłaty targowej handel kwiatami, owocami, warzywami uzyskanymi z własnej działki, 
w przypadku zajmowania powierzchni handlowej do 1 m2.

§ 4.  Upoważnić do kontroli uiszczania opłaty targowej Straż Miejską w Gliwicach.

§ 5.  Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów, wyznaczonych odrębną uchwałą Rady Miasta 
w Gliwicach. 

§ 6.  Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/512/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 
13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta 
Gliwice. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 roku.

1) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.)

2) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 716 z późn. zm.)

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVI/380/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości 
stawek dziennych opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 2908), która weszła w życie z dniem 
14 czerwca 2016 r.
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4) Załącznik do Uchwały Nr X/217/2015 

Rady Miasta Gliwice  

z dnia 8 października 2015 r. 

§ 1. 5) Stawki dzienne opłaty targowej pobieranej na targowiskach zorganizowanych i poza nimi: 

Czynności handlowe i ich rodzaj Targowiska 
zorganizowane 

Miejsca poza 
targowiskami 

zorganizowanymi 
1 Sprzedaż z ręki, kosza, wózka, wieszaka, stojaka, ziemi:   
 do 2 m2 powierzchni 10 zł 13 zł 
 powyżej 2 m2 do 4 m2 powierzchni 15 zł 18 zł 
 każdy następny m2 dodatkowej powierzchni powyżej 4 m2 2 zł 3 zł 

2 Sprzedaż ze straganu, stoiska handlowego (np. koperta, 
szczęki, ława, stół):   

 do 2 m2 powierzchni 13 zł 16 zł 
 powyżej 2 m2 do 4 m2 powierzchni 18 zł 21 zł 
 każdy następny m2 dodatkowej powierzchni powyżej 4 m2 2 zł 3 zł 

3 Sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego 20 zł 
4 Sprzedaż z samochodu ciężarowego 24 zł 
5 Sprzedaż z przyczepy, w tym gastronomicznej 30 zł 

6 Za każdy jeden m2 dodatkowej powierzchni przy 
samochodzie, przyczepie zajętej w celach handlowych 2 zł 3 zł 

7 
Sprzedaż na kiermaszach organizowanych przez rady 
osiedlowe poza targowiskami zorganizowanymi, niezależnie 
od wielkości stanowiska handlowego 

x 1 zł 

 
§ 2. Stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Giełdy Samochodowej: 

1. Z tytułu wystawienia towarów w celu ich sprzedaży: 

Czynności handlowe i ich rodzaj 
Od 

poniedziałku do 
soboty 

Niedziela 

1 Sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze stolika na wyznaczonej 
powierzchni do 2 m² 5 zł 10 zł 

2 Sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze straganu, stoiska handlowego           
o powierzchni powyżej 2 m² do 4 m²  8 zł 18 zł 

3 Sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze straganu, stoiska handlowego           
o powierzchni powyżej 4 m² do 8 m² 10 zł 22 zł 

4 Sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze straganu, stoiska handlowego           
o powierzchni powyżej 8 m² do 15 m² 12 zł 26 zł 

5 Sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze straganu, stoiska handlowego           
o powierzchni powyżej 15 m² do 30 m² 14 zł 30 zł 

6 
Sprzedaż na wyznaczonym stanowisku handlowym o powierzchni 
powyżej 30 m² za każdy jeden m² powierzchni wyznaczonego 
stanowiska  

0,50 zł 1 zł 

                                                
4) W brzmieniu ustalonym przez § 2 uchwały nr XVI/380/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 2908), która weszła w życie z dniem 14 czerwca 2016 r. 
5 ) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 ) uchwały nr XVII/432/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 czerwca 2016 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.  poz. 3436), która weszła w życie z dniem 8 lipca 2016 r. 
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7 Za każdy jeden m² dodatkowej powierzchni przy wyznaczonym 
stanowisku handlowym 1 zł 2 zł 

8 Sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego  12 zł 26 zł 
9 Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 5 ton 14 zł 30 zł 

10 Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 5 ton 20 zł 40 zł 

11 Sprzedaż z przyczepy, w tym gastronomicznej  30 zł 36 zł 

12 Za każdy jeden m² dodatkowej powierzchni przy samochodzie, 
przyczepie zajętej  w celach handlowych 5 zł 10 zł 

2. Z tytułu wjazdu na Giełdę Samochodową środków transportowych i pojazdów 
przeznaczonych do sprzedaży 

 Od 
poniedziałku  

do soboty 
Niedziela 

1 Rower 1 zł 2 zł 

2 Motorower, motocykl, skuter, quad o pojemności silnika do 50 cm³ 3 zł 5 zł 

3 Motocykl, skuter, quad o pojemności silnika w przedziale powyżej 50 
cm³ do 125 cm³ 

5 zł 10 zł 

4 Motocykl, skuter, quad o pojemności silnika powyżej 125 cm³  7 zł 13 zł 

5 Samochód osobowy, dostawczy, mikrobus  10 zł 20 zł 

6 Samochód osobowy, dostawczy, mikrobus przy 3 szt. i więcej 
wystawianych przez jednego handlowca – za sztukę pojazdu: 

10 zł 15 zł 

7 Samochód ciężarowy 20 zł 40 zł 

8 Autobus 30 zł 70 zł 
9 Przyczepy towarowe lekkie o DMC nieprzekraczającej 750 kg 5 zł 10 zł 

10 Przyczepy towarowe o DMC przekraczającej 750 kg 10 zł 20 zł 

11 Przyczepy campingowe  15 zł 25 zł 

12 Kampery 20 zł 30 zł 
13 Ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze 10 zł 25 zł 

14 Pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane,  naczepy itp. 20 zł 45 zł 
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