
 
U C H W A Ł A   Nr IV/39/2007 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  31 stycznia 2007 r.   

 
w  sprawie  okre�lenia  wysoko�ci  jednorazowych  dziennych stawek opłaty targowej  

od �rodków transportowych i ich cz��ci  
a tak�e akcesoriów do �rodków transportowych  

oraz sposobu poboru tej opłaty 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z pó�n. zm), art. 15 ust. 1 i 3, art. 19 pkt 1 lit. a/ i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t. j. z 2006r. Nr 121, poz. 
844 z pó�n. zm.)  
 
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co nast�puje: 
 
§1.  Ustala si� wysoko�� jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej pobieranej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej 
dokonuj�cych sprzeda�y �rodków transportowych i ich cz��ci oraz akcesoriów do �rodków 
transportowych na placu targowym przy ul. Przemysłowej według stawek wymienionych w 
zał�czniku do niniejszej uchwały. 
 
§2. Sprzeda� �rodków transportowych i ich cz��ci oraz akcesoriów do �rodków transportowych 
odbywa si� w ka�d� sobot� w godzinach od 00.00 do 13.00. 
 
§3. Zarz�dza si� pobór opłaty targowej okre�lonej w §1 w drodze inkasa, gotówk�, za pokwitowaniem 
wystawionym przez inkasenta.  
 
§4. Stawka opłaty targowej nie mo�e przekroczy� kwoty 618,33 zł dziennie. 
 
§5. Inkasentem uprawnionym do pobierania opłaty targowej okre�lonej w § 1 jest Sandomierski 
Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. 
 
§6.  Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
§7. Traci moc uchwała Nr XLVIII/365/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 lutego 2002r. w 
sprawie okre�lenia  wysoko�ci  jednorazowych  dziennych stawek opłaty targowej od �rodków 
transportowych i ich cz��ci a tak�e akcesoriów do �rodków transportowych oraz sposobu poboru tej 
opłaty, uchwała  Nr XII/106/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004r. zmieniaj�ca 
uchwał� w sprawie okre�lenia  wysoko�ci  jednorazowych  dziennych stawek opłaty targowej od 
�rodków transportowych i ich cz��ci a tak�e akcesoriów do �rodków transportowych oraz sposobu 
poboru tej opłaty oraz  uchwała Nr XXXI/286/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 
2005r. zmieniaj�ca uchwał� w sprawie okre�lenia  wysoko�ci  jednorazowych  dziennych stawek 
opłaty targowej od �rodków transportowych i ich cz��ci a tak�e akcesoriów do �rodków 
transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty  
 
§8.  Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 



 
 

Zał�cznik 
do uchwały Nr IV/39/2007 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 31 stycznia 2007r. 
 

TABELA DZIENNYCH  STAWEK  OPŁATY  TARGOWEJ OD SPRZEDA�Y �RODKÓW 
�RDKÓW TRANSPORTOWYCH I ICH CZ��CI ORAZ AKCESORIÓW DO �RODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 
NA  TARGOWISKU  PRZY  UL. PRZEMYSŁOWEJ  W  SANDOMIERZU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Rodzaj sprzeda�y 
 

Stawka opłaty  
targowej 

1 Sprzeda� samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 
1,5t 

 
30,00zł 

2 Sprzeda� samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 2,5t 

 
35,00zł 

3 Sprzeda� samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej od 
2,5t do 4,0t 

 
35,00zł 

4 Sprzeda� samochodów ci��arowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powy�ej 4,0t 

 
45,00zł 

5 Sprzeda� samochodów dostawczych z przyczep� 45,00zł 
6 Sprzeda� ci�gników rolniczych  25,00zł 
7 Sprzeda� ci�gników rolniczych z przyczepami 30,00zł 
8 Sprzeda� pojazdów jedno�ladowych  10,00zł 
9 Sprzeda� samochodów lub innych pojazdów z pojazdów ci��arowych – 

lawet 
 

65,00zł 
10 Sprzeda� samochodów lub innych pojazdów, które po wje�dzie na teren 

targowiska na innych pojazdach ci��arowych – lawetach opu�ciły ten 
pojazd podlega opłacie dodatkowej  

Zale�na od 
rodzaju pojazdu 
wg stawek jak 
wy�ej 

11 Wykonywanie czynno�ci sprzeda�y cz��ci i akcesoriów do �rodków 
transportowych na ka�dym metrze kwadratowym zaj�tej na ten cel 
powierzchni 

 
 

5,00zł 



 
 

UZASADNIENIE 
 

 
  
 Okre�lenie wysoko�ci jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej le�y w kompetencji 
Rady Miasta, co wynika z tre�ci art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844). 
   
 Wnioskiem z dnia 8 grudnia 2006r. (data wpływu 11.12.2006r.) inkasent opłat targowych na 
targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w osobie Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 
Hurtowego S.A. zwrócił si� z propozycj� przeanalizowania i wprowadzenia cz��ciowej korekty w 
wysoko�ci niektórych stawek opłat targowych od �rodków transportowych i ich cz��ci a tak�e 
akcesoriów do �rodków transportowych obowi�zuj�cych na w/w targowisku.  
 
Propozycja zmiany dotyczy zastosowania nowych stawek opłat targowych zapisanych w tabeli 
stanowi�cej zał�cznik do niniejszej uchwały a dotyczy:  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 

Przedmiotowa zmiana stawek opłat targowych powinna przynie�� wzrost wpływów do bud�etu miasta 
w roku 2007. 
 
Poniewa� okre�lenie wysoko�ci jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej mo�e nast�pi� 
jedynie w drodze uchwały podj�tej przez Rad� Miasta, proponuje si� skierowa� niniejszy projekt 
uchwały na �cie�k� legislacyjn�. 
  
 
 
  

Rodzaj sprzeda�y 
 

Aktualna 
stawka 

 

Proponowana 
stawka 

 
Sprzeda� samochodów osobowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 1,5t 

25,00zł 30,00zł 

Sprzeda� samochodów osobowych i dostawczych o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t 

30,00zł 35,00zł 

Sprzeda� samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 2,5t do 4,0t 

33,00 zł 35,00zł 

Sprzeda� samochodów ci��arowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powy�ej 4,0t 

35,00 zł 45,00zł 

Sprzeda� samochodów dostawczych z przyczep� 40,00zł 45,00zł 
Sprzeda� ci�gników rolniczych  20,00zł 25,00zł 
Sprzeda� ci�gników rolniczych z przyczepami 25,00zł 30,00zł 
Sprzeda� pojazdów jedno�ladowych  5,00zł 10,00zł 
Sprzeda� samochodów lub innych pojazdów z pojazdów 
ci��arowych – lawet 

 
60,00zł 

 
65,00zł 


