
 

Uchwała nr XVII/295/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z  dnia 8  grudnia 2003r. 

 
 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta   
Katowice 

 
 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), 
w związku z art. 15 i 19, pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz.84 z późn.zm.)  
 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
 
§ 1. Określić stawki opłaty targowej na terenie miasta Katowice w następującej wysokości :  
 
     1)  za sprzedaż z samochodów osobowych   10 zł/dzień 
     
     2)  za sprzedaż z samochodów osobowych z przyczepą 15 z/dzień 
      
     3)  za sprzedaż z samochodów ciężarowych oraz przyczep ciężarowych, 
          barakowozów  itp. o ładowności : 

      a) do 3,5 tony      19 zł  w dniu wjazdu 
          a w dniach  następnych     11 zł  za każdy dzień     
       
      b) powyżej  3,5 tony do 6,5 tony    25 zł w dniu wjazdu 
         a w dniach następnych      13 zł  za każdy dzień 
             
      c) powyżej 6,5 tony      28 zł w dniu wjazdu  
          a w dniach następnych     16 zł za każdy dzień 
   
                                                    
     4) za sprzedaż wszelkich artykułów w tym gazet  
         z ręki,ziemi,kosza,stolika itp. na powierzchni  do 1m

2
            6 zł/dzień 

 
       
 
    5) za sprzedaż z każdego stanowiska  handlowego, wg zajmowanej  powierzchni : 

    a) do  2m
2
         10 zł/dzień  

    b) do  5m
2
        11 zł/dzień 

    c) do  8m
2
         13 zł/dzień 

    d) do 10m
2
        16 zł/dzień  

    -   2   - 

 



 

 

 

    e) do 16m
2
        17 zł/dzień 

    f)  do 25m
2
        21 zł/dzień 

    g) powyżej 25m
2
        23 zł/dzień      

 
    6) za sprzedaż okolicznościową i promocyjną za każdy m

2
  11 zł/dzień 

 
§  2. Zarządzić pobór opłaty targowej  w drodze inkasa przez  następujących inkasentów : 
 

    1) Zakład Targowisk Miejskich  w Katowicach 
    2) Fundację „Pro-Eko Szopienice” w Katowicach 
    3) Firmę „Mirex 3” Magdalena  Zwaniecka   w Mikołowie                       
    4) Spółkę Cywilną „Marta”  Maria Podora, Czesław Sikora w Katowicach        
    5) Zrzeszenie Kupców  Targowiska Ligota  w Katowicach.              

 
 
§  3. Ustalić następujące terminy wpłat do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Miasta Katowice,       
        Wydział Finansowy, pobieranej przez inkasentów opłaty targowej : 
 

     - dnia 11 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 1-go do 10-go każdego miesiąca 
     - dnia 21 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 11-go do 20-go każdego miesiąca 

        - dnia 02 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 21-go do końca miesiąca  
          poprzedniego.  
          Jeżeli ustalony termin jest dniem wolnym od pracy, terminem wpłaty jest dzień następny. 
 
 
§  4. Ustalić wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 5% pobieranych opłat dla Zakładu     
       Targowisk  Miejskich w Katowicach, a dla pozostałych inkasentów w wysokości 10% .  
 
 
§  5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi  Miasta Katowice. 
 
 
§  6. Traci moc uchwała Nr III/27/02  Rady Miejskiej Katowic z dnia 5 grudnia 2002r.w sprawie  
        ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice  oraz uchwała  

    Nr VII/98/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 marca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/02  
        Rady   Miejskiej Katowic z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty  
        targowej   na terenie miasta Katowice. 
 
 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego i wchodzi  

     w  życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. 
 
 
 
        Przewodniczący 
              Rady Miejskiej Katowic 
 
 
           Jerzy Forajter 


