
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 6 września 2018 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie 

miasta Chorzów 

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) ogłasza się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, 

tekst jednolity uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty 

targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2015 r., poz. 5624) 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XV/275/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty 

targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2015 r., poz. 6278) 

oraz uchwałą Nr XX/389/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady 

Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta 

Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 2487). 

   

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów 

 

 

Waldemar Kołodziej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 września 2018 r.

Poz. 5619



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Chorzów 

z dnia 6 września 2018 r. 

 

Uchwała Nr XIV/250/15 

Rady Miasta Chorzów 
 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów 

(tekst jednolity) 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)1), art. 15 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849)2), art. 4  

ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)3) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)4) na wniosek Prezydenta Miasta 

Chorzów  

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. 1. Na terenie miasta Chorzów wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 

1) na terenie targowisk położonych w Chorzowie, przez które należy rozumieć takie miejsce, którego 

administrator posiada pozwolenie na jego użytkowanie, a jego lokalizacja nie jest sprzeczna z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości: 

a) przy sprzedaży prowadzonej z ręki, ziemi, torby, koszy itp.  

- rzeczy nowych oraz używanych - 19,00 zł  

- wyłącznie rzeczy używanych - 7,00 zł  

b) przy sprzedaży prowadzonej z urządzeń targowych  

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 15,00 zł  

- o powierzchni od 4 m2 - 19,00 zł  

c) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności do 1,5 t - 31,00 zł  

d) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 1,5 t do 4 t - 

36,00 zł  

e) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 4 t - 45,00 zł  

f) przy sprzedaży zwierząt prowadzonej na wydzielonej części targowiska - 19,00 zł  

g) w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego 

dzienne stawki opłaty targowej wymienione w pkt 1 lit. a-f w wysokości zmniejszonej o 5,00 zł  

2) przy sprzedaży poza terenem targowisk opisanych w § 2 ust. 1 pkt 1, prowadzonej za zgodą właściciela lub 

zarządcy terenu w wysokości: 
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a) przy ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich  

i ul. Hajducką  

- przy handlu drobnodetalicznym z wyłączeniem sprzedaży gazet z ręki - 250,00 zł  

- w ogródkach gastronomicznych, z wyłączeniem handlu drobnodetalicznego - 18,00 zł  

- przy sprzedaży gazet z ręki - 10,00 zł  

b) w innych miejscach  

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 28,00 zł  

- o powierzchni od 4 m2 - 32,00 zł  

c) przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów w sąsiedztwie cmentarzy w dniach od 

25 października do 02 listopada  

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 32,00 zł  

- o powierzchni od 4 m2 - 36,00 zł  

d) przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów poza okresem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 

lit. c w sąsiedztwie cmentarzy  

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 18,00 zł  

- o powierzchni od 4 m2 - 28,00 zł  

e) na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku i Śląskiego Wesołego Miasteczka przy 

sprzedaży:  

–  produktów gastronomicznych z wózków rowerowych - 18,00 zł;  

–  z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności do 1,5 t - 32,00 zł;  

–  z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 1,5 t do 4 t - 36,00 zł;  

–  z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 4 t - 45,00 zł.  

f) przy sprzedaży poza terenem targowisk opisanych w § 2 ust. 1 pkt 1, prowadzonej bez zgody 

właściciela lub zarządcy terenu, pobiera się opłatę targową w wysokości 500,00 zł  

g) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, naczep i przyczep o dowolnej ładowności poza 

targowiskami opisanymi w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, pobiera się opłatę targową w wysokości 

500,00 zł. 

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 

stawkę wyższą. 

§ 3. 1. 5) Zwolnić od dziennej opłaty targowej sprzedaż: 

1) kwiatów ciętych z własnych ogródków działkowych lub przydomowych prowadzoną bez używania 

urządzeń targowych, w dowolnych miejscach na terenie Miasta Chorzów, 

2) własnych prac plastycznych tworzonych na miejscu, 

3) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, 

4) prowadzoną za zgodą Miasta w trakcie imprez organizowanych przez Miasto Chorzów, 

5) podczas targów i imprez wystawienniczych na terenach targowych przy ul. Targowej, 

6) na kiermaszu organizowanym przez kościoły i związki wyznaniowe, odbywającym się na własnym terenie, 

z przeznaczeniem całości dochodu na cele własne lub charytatywne. 

§ 4. Ustala się pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, 

bez wezwania, w kasie Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1 lub na rachunek bankowy miasta Chorzów, 

z zastrzeżeniem § 6. 
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§ 6. 1. Zarządza się pobór dziennej opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa. 

2. Określa się, że inkasentami opłaty targowej na terenie targowisk położonych w Chorzowie, przez które 

należy rozumieć takie miejsce, którego administrator posiada pozwolenie na jego użytkowanie, a jego 

lokalizacja nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, są: 

1) Handlowa Spółka „RUCH” Spółka z o.o., ul. Wolności 48, 41-500 Chorzów, 

2) "Społem" PSS, ul. Wolności 12, 41-500 Chorzów, 

3) Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko, ul. Miechowicka 27/3, 41-500 Chorzów, 

4) MANHATTAN s.c. Mirosława Urbańczyk, Waldemar Piątek ul. Graniczna 11, 41-506 Chorzów. 

3. Określa się, że inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Chorzów, poza targowiskami określonymi 

w ust. 2, jest: 

1) Urząd Miasta Chorzów. 

4. Dla inkasentów, określonych w § 6 ust. 2, dokonujących poboru opłaty targowej na targowiskach ustala 

się wynagrodzenie z tytułu inkasa w następującej wysokości stanowiącej procent pobranej i wpłaconej 

w terminie kwoty dziennej opłaty targowej: 

1) Handlowa Spółka „RUCH” Spółka z o.o. w wysokości 40%, 

2) "Społem" PSS w wysokości 45%, 

3) Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko w wysokości 40%, 

4) MANHATTAN s.c. Mirosława Urbańczyk, Waldemar Piątek w wysokości 40%. 

5. Inkasent dokonując poboru dziennej opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty dowodem 

wpłaty zwanym biletem opłaty targowej, będącym drukiem ścisłego zarachowania, który jednocześnie stanowi 

podstawę rozliczenia inkasenta. 

6. Inkasent pobraną opłatę targową w całości przekazuje na rzecz miasta Chorzów najpóźniej w dniu 

następującym po dniu, w którym dokonano poboru opłaty targowej. 

7. W przypadku, gdy dzień poboru opłaty targowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy inkasent 

wpłaca pobraną opłatę targową w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy. 

8. Inkasent wpłaca pobraną dzienną opłatę targową do kasy Urzędu Miasta Chorzów lub na indywidualny 

rachunek bankowy Gminy Chorzów prowadzony dla danego inkasenta. 

9. Inkasent przedstawia rozliczenie pobranej i wpłaconej opłaty targowej w danym miesiącu, do 5 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał poboru opłaty targowej. Inkasent w rozliczeniu 

uwzględnia opłaty pobrane i wpłacone do końca danego miesiąca rozliczeniowego. 

10. W przypadku wpłaty za ostatni dzień miesiąca przypadający na dzień ustawowo wolny od pracy 

inkasent wpłaca pobraną opłatę targową w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca następującego po 

dniu wolnym od pracy. 

11. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to inkasent 

rozlicza opłatę targową pobraną za ten dzień w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca następującego 

po dniu wolnym od pracy i uwzględnia ją w rozliczeniu za następny miesiąc. 

12. Po dokonaniu przez Inkasenta wpłaty kwot, o których mowa w ust. 6 oraz dostarczeniu rozliczenia 

pobranej i wpłaconej przez Inkasenta do Wydziału Podatków i Opłat, Miasto wypłaci Inkasentowi należne 

wynagrodzenie – prowizję w terminie 10 dni od zatwierdzenia rozliczenia przez Wydział Organizacyjny i Kadr. 

13. Wypłaty należnego wynagrodzenia dla inkasentów określonych w § 6 ust. 2 dokonuje się na podstawie 

umów zawartych z Gminą Chorzów. 

§ 7. Upoważnia się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów do kontroli 

prawidłowości poboru opłaty targowej, dokonywanego przez inkasentów określonych w § 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 8. Tracą moc: 
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1. Uchwała Nr IX/122/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych 

stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3235); 

2. Uchwała Nr XLIII/819/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 2136). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 10. 6) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

dniem 1 stycznia 2016 roku.  

                                                      
1) Tekst jednolity został opublikowany Dz. U. z 2018 r. poz. 994, a zmiany tekstu jednolitego tej ustawy zostały 

opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i w Dz. U. z 2017 r. poz. 1875. 
2) Tekst jednolity został opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, a zmiany tekstu jednolitego tej ustawy zostały 

opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i w Dz. U. z 2017 r. poz. 1785. 
3) Tekst jednolity został opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, a zmiany tekstu jednolitego tej ustawy zostały 

opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i w Dz. U. z 2016 r. poz. 296. 
4) Tekst jednolity został opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 800, a zmiana tekstu jednolitego tej ustawy została 

opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 201. 
5) Zmieniony Uchwałą Nr XX/389/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na 

terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 2487), która weszła w życie z dniem 20 maja 

2016 r. 
6) Zmieniony Uchwałą Nr XV/275/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na 

terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2015 r., poz. 6278), która weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2016 r. 
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