
UCHWAŁA NR XXIII/269/20 
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) oraz  art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), w związku 
z art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.) Rada 
Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. Ustalić na targowiskach miejskich w Cieszynie opłaty rezerwacyjne w rodzajach i wysokościach stawek 
określonych w załączniku do niniejszej uchwały, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąc kalendarzowego, 
w którym prowadzona będzie działalność handlowa. 

§ 2. W rozumieniu niniejszej uchwały za artykuły rolno – spożywcze nieprzetworzone uważa się również 
sadzonki drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz sadzonki kwiatów, a także mięso, wędliny, oraz ryby 
surowe i wędzone. 

§ 3. Dopuszcza się handel artykułami przemysłowymi na targowisku rolno – spożywczym przy ul. św. J. 
Sarkandra w zakresie sektora A i B zlokalizowanego na działce nr 55/1 obr. 34 z zachowaniem opłat targowych 
oraz opłat rezerwacyjnych przewidzianych dla artykułów przemysłowych. 

§ 4. Obniża się o 50 % opłaty, o których mowa w §1 – w miesiącach styczeń, luty, marzec, lipiec. 

§ 5. Opłata rezerwacyjna jednorazowa opłacona przez dany podmiot, pobrana w danym miesiącu 
kalendarzowym za dane miejsce do handlu lub urządzenie miejskie – może być zaliczona na poczet miesięcznej 
opłaty rezerwacyjnej pobieranej za ten sam miesiąc i miejsce do handlu lub urządzenie miejskie. 

§ 6. Udostępnienie miejsc do handlu i urządzeń miejskich w przypadku większej liczby osób zainteresowanych 
może następować w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z ceną wywoławczą wynikającą z załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§ 7. Opłaty rezerwacyjne obejmują: najem i rezerwację konkretnego miejsca przeznaczonego do prowadzenia 
działalności handlowej lub gastronomicznej na targowiskach miejskich, korzystanie ze straganów, korzystanie 
z toalet publicznych, korzystanie z dostępu do instalacji elektrycznej – z wyjątkiem punktów gastronomicznych. 

§ 8. W przypadku niezajęcia straganu lub miejsca handlowego z wniesioną opłatą rezerwacyjną do godziny 
8.00, administrator targowiska ma prawo zagospodarować wolne miejsce. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XX/239/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie opłat 
rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Cieszyna 

 
 

Remigiusz Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/269/20 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Opłaty rezerwacyjne na targowiskach miejskich w Cieszynie 

1. Opłata rezerwacyjna za korzystanie z urządzeń miejskich, z wyłączeniem sektora C targowiska rolno 
– spożywczego. 

Targowisko rolno-spożywcze 
przy ul. Św. J. Sarkandra – sektor A, B 

Targowisko przemysłowe 
przy ul. Katowickiej 

Targowisko rolno-spożywcze 
przy ul. Św. J. Sarkandra – 

sektor A, B 
Rodzaj urządzenia 

Art. rolno-spożywcze 
przetworzone 

Art. rolno-spożywcze 
nieprzetworzone Art. przemysłowe 

Opłata  miesięczna 110,00 zł 45,00 zł 110,00 zł 
Opłata  jednorazowa 20,00 zł 10,00 zł 30,00 zł 
W głównych alejach 
– opłata miesięczna  - - 120,00 zł 

Stragan 
handlowy 

o powierzchni 
do 5 m² Opłata  jednorazowa - - 36,00 zł 

Opłata  miesięczna - - 120,00 zł Stragan 
handlowy 

o powierzchni 
powyżej  

5 m² do 8 m² 
Opłata  jednorazowa - - 36,00 zł 

Opłata  miesięczna - - 130,00 zł Stragan 
handlowy 

o powierzchni 
powyżej 8 m² do 

12 m² 
Opłata  jednorazowa - - 40,00 zł 

2. Opłata rezerwacyjna za korzystanie z urządzeń miejskich sektora C targowiska rolno – spożywczego. 

Targowisko rolno-spożywcze sektor C  
przy ul. Św. J. Sarkandra 

Rodzaj urządzenia 
Art. rolno-spożywcze 

przetworzone 
Art. rolno-spożywcze 

nieprzetworzone 

Art. rolno – spożywcze 
pochodzące z własnej 

produkcji roślinnej  
i zwierzęcej 

Opłata  miesięczna 110,00 zł 45,00 zł 30,00 zł Stragan handlowy 
o powierzchni do 5 m² Opłata  jednorazowa 20,00 zł 10,00 zł 7,00 zł 

3. Opłata rezerwacyjna za miejsce do handlu,  z wyłączeniem sektora C targowiska rolno – spożywczego. 

Targowisko rolno-spożywcze 
przy ul. Św. J. Sarkandra – sektor A, B 

Targowisko 
przemysłowe 

przy ul. Katowickiej 
Targowisko rolno-

spożywcze 
przy ul. Św. J. 

Sarkandra  
– sektor A, B 

Powierzchnia do handlu 

Art. rolno-spożywcze 
przetworzone 

Art. rolno-spożywcze 
nieprzetworzone Art. przemysłowe 

Opłata  miesięczna 56,00 zł 22,00 zł 56,00 zł do 3 m²  Opłata  jednorazowa 12,00 zł 6,00 zł 16,00 zł 
Opłata  miesięczna 86,00 zł 34,00 zł 110,00 zł powyżej  

3 m² do 6 m² Opłata  jednorazowa 22,00 zł 12,00 zł 36,00 zł 
Opłata  miesięczna 130,00 zł 56,00 zł 130,00 zł powyżej  

6 m² do 12 m² Opłata  jednorazowa 32,00 zł 16,00 zł 44,00 zł 
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Opłata  miesięczna 160,00 zł 66,00 zł 175,00 zł powyżej  
12 m² do 18 m² Opłata  jednorazowa 44,00 zł 22,00 zł 60,00 zł 

Opłata  miesięczna 186,00 zł 86,00 zł 220,00 zł powyżej  
18 m² do 24 m² Opłata  jednorazowa 54,00 zł 28,00 zł 70,00 zł 

Opłata  miesięczna 220,00 zł 110,00 zł 260,00 zł powyżej  
24 m² do 30 m² Opłata  jednorazowa 66,00 zł 34,00 zł 88,00 zł 

4. Opłata rezerwacyjna za miejsce do handlu sektora C targowiska rolno – spożywczego. 

Targowisko rolno-spożywcze sektor C 
przy ul. Św. J. Sarkandra 

Powierzchnia do handlu 
Art. rolno-spożywcze 

przetworzone 
Art. rolno-spożywcze 

nieprzetworzone 

Art. rolno – spożywcze 
pochodzące z własnej 

produkcji roślinnej  
i zwierzęcej 

Opłata  miesięczna 56,00 zł 22,00 zł 16,00 zł do 3 m² Opłata  jednorazowa 12,00 zł 6,00 zł 4,00 zł 
Opłata  miesięczna 86,00 zł 34,00 zł 25,00 zł powyżej  

3 m² do 6 m² Opłata  jednorazowa 22,00 zł 12,00 zł 9,00 zł 
Opłata  miesięczna 130,00 zł 56,00 zł 42,00 zł powyżej  

6 m² do 12 m² Opłata  jednorazowa 32,00 zł 16,00 zł 12,00 zł 
Opłata  miesięczna 160,00 zł 66,00 zł 49,00 zł powyżej  

12 m² do 18 m² Opłata  jednorazowa 44,00 zł 22,00 zł 16,00 zł 
Opłata  miesięczna 186,00 zł 86,00 zł 64,00 zł powyżej  

18 m² do 24 m² Opłata  jednorazowa 54,00 zł 28,00 zł 21,00 zł 
Opłata  miesięczna 220,00 zł 110,00 zł 82,00 zł powyżej  

24 m² do 30 m² Opłata  jednorazowa 66,00 zł 34,00 zł 25,00 zł 

Opłata za miejsce do handlu powyżej 30 m² - za każdy następny 1 m² wynosi 10,00 zł przy opłacie 
miesięcznej, natomiast przy opłacie jednorazowej 20,00 zł 

5. Opłata rezerwacyjna za miejsce dla prowadzenia punktu małej gastronomii oraz za handel  z wózka 
gastronomicznego. 

Rodzaj urządzenia Targowisko rolno-spożywcze 
przy ul. Św. J. Sarkandra  

Targowisko przemysłowe 
przy ul. Katowickiej 

Opłata miesięczna 160,00 zł 80,00 zł Handel z wózka 
gastronomicznego Opłata  jednorazowa 20,00 zł 20,00 zł 

Handel z przyczepy gastronomicznej lub innego 
urządzenia 380,00 zł 190,00 zł 

Opłaty zwierają podatek VAT.
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