
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/808/2022 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 8 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie  miasta Gliwice opłaty targowej  

oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 1452 z późn. zm.), na wniosek 

Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 wskazany w § 2 ust. 1 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

z dniem 1 stycznia 2023 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia czwartek, 15 września 2022 r.

Poz. 5812



Załącznik do uchwały nr XXXIX/808/2022 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 8 września 2022 r. 

 

§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej pobieranej na targowiskach zorganizowanych oraz od poniedziałku do 

soboty na terenie Giełdy Samochodowej: 

1) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni: 

a) do 2 m2     6 zł 

b) powyżej 2 m2 do 4 m2   13 zł 

c) powyżej 4 m2 do 8 m2   19 zł 

d) powyżej 8 m2 do 15 m2   28 zł 

e) powyżej 15 m2 do 30 m2   35 zł 

f) powyżej 30 m2    42 zł 

2) sprzedaż z samochodu, przyczepy: 

a) z samochodu osobowego, dostawczego 15 zł 

b) z samochodu ciężarowego  18 zł 

c) z przyczepy, w tym gastronomicznej 22 zł 

d) dodatkowa powierzchnia handlowa przy samochodzie, przyczepie 

-  za każdy 1 m2 zajętej powierzchni 6 zł 

3) sprzedaż choinek ze stanowiska handlowego o powierzchni: 

a) do 50 m2     30 zł 

b) powyżej 50 m2    50 zł 

§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej pobieranej na pozostałym terenie miasta Gliwice: 

1) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni: 

a) do 2 m2     16 zł 

b) powyżej 2 m2 do 4 m2   24 zł 

c) powyżej 4 m2 do 8 m2   32 zł 

d) powyżej 8 m2 do 15 m2   50 zł 

e) powyżej 15 m2 do 30 m2   60 zł 

f) powyżej 30 m2    70 zł 

2) sprzedaż z dodatkowego stanowiska handlowego utworzonego obok budynku lub jego części,  w którym 

sprzedający jednocześnie prowadzi sprzedaż,  o powierzchni: 

a) do 2 m2     6 zł 

b) powyżej 2 m2 do 4 m2   12 zł 

c) powyżej 4 m2 do 8 m2   18 zł 

d) powyżej 8 m2 do 15 m2   26 zł 

e) powyżej 15 m2 do 30 m2   32 zł 

f) powyżej 30 m2    38 zł 
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3) sprzedaż z samochodu, przyczepy: 

a) z samochodu osobowego, dostawczego 24 zł 

b) z samochodu ciężarowego  30 zł 

c) z przyczepy, w tym gastronomicznej 35 zł 

d) dodatkowa powierzchnia handlowa przy samochodzie, przyczepie 

-  za każdy 1 m2 zajętej powierzchni 10 zł 

4) sprzedaż choinek ze stanowiska handlowego o powierzchni: 

a) do 50 m2     50 zł 

b) powyżej 50 m2    100 zł 

5) sprzedaż na kiermaszach organizowanych przez jednostki pomocnicze miasta Gliwice 

niezależnie od wielkości stanowiska      2 zł 

§ 3. Stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Giełdy Samochodowej w niedziele: 

a) sprzedaż na wyznaczonej powierzchni do 2 m²     12 zł 

b) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni powyżej 2 m² do 4 m²  22 zł 

c) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni powyżej 4 m² do 8 m²  26 zł 

d) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni powyżej 8 m² do 15 m²  32 zł 

e) sprzedaż ze stanowiska handlowego o powierzchni powyżej 15 m² do 30 m²  37 zł 

f) sprzedaż na wyznaczonym stanowisku handlowym o powierzchni powyżej 30 m² 40 zł 

plus za każdy jeden m² powierzchni powyżej 30 m²     1 zł 

g) za każdy jeden m² dodatkowej powierzchni przy wyznaczonym stanowisku 

handlowym          2 zł 

h) sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego     32 zł 

i) sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do 5 ton    36 zł 

j) sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 5 ton   50 zł 

k) sprzedaż z przyczepy, w tym gastronomicznej      42 zł 

l) za każdy jeden m² dodatkowej powierzchni przy samochodzie, przyczepie 

zajętej w celach handlowych        12 zł 

§ 4. Stawki opłaty targowej pobieranej z tytułu wjazdu na Giełdę Samochodową środków transportowych 

i pojazdów przeznaczonych do sprzedaży: 

a) pojazd jednośladowy o poj. silnika do 50 cm³      5 zł 

b) pojazd jednośladowy, quad o poj. silnika powyżej 50 cm³    10 zł 

c) samochód osobowy, dostawczy, mikrobus, przyczepa towarowa lekka  

o DMC nieprzekraczającej 750 kg       24 zł 

d) samochód osobowy, dostawczy, mikrobus, przyczepa towarowa lekka  

o DMC nieprzekraczającej 750 kg przy 3 szt. i więcej wystawianych przez jednego handlowca 

- za sztukę pojazdu         18 zł 

e) inne pojazdy niewymienione powyżej       40 zł 
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