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UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. t. j. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia 
wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 63poz.986) 
zmienionej uchwałąNr XXXVII/316/2009 z dnia 03 lipca 2009r; zmieniającej uchwałę Nr IV/38/2007 w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 398 
poz. 2892), zmianie ulega treść załącznika Nr 2 , który otrzymuje brzmienie, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia stawki opłaty targowej na terenie Rynku Starego Miasta. Wysokość tej 
stawki została zaproponowa w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH WYSOKOŚCI JEDNORAZOWYCH DZIENNYCH STAWEK OPŁATY
TARGOWEJ

Zalacznik1.docx




   Załącznik

                                                    Do  uchwały Nr VII/56/2011 Rady  Miasta  Sandomierza

                                                                                                          z dnia 25 maja 2011 r.   



TABELA  OBOWIĄZUJĄCYCH  WYSOKOŚCI JEDNORAZOWYCH  DZIENNYCH  STAWEK  OPŁATY  TARGOWEJ NA  TARGOWISKU  ZLOKALIZOWANYM NA  PLACU  3  MAJA  W SANDOMIERZU, NA  PŁYCIE  RYNKU  STAREGO  MIASTA,  MAŁYM  RYNKU, „ZIELENIAKU” PRZY  UL.  KOSEŁY  ORAZ INNYCH MIEJSCACH NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST SPRZEDAŻ                                 



		

Lp.

		

Rodzaj czynności

		Stawka opłaty targowej



		

		

		Zieleniak

		Plac     3 Maja

		Rynek Starego Miasta 

		Mały Rynek

		Inne miejsca na terenie miasta, na których prowadzona jest sprzedaż



		1

		2

		3

		4

		5

		

		6



		1.

		 Wykonywanie czynności 
w zakresie sprzedaży towarów niezależnie od branży ze stoisk i straganów prywatnych, obok stoiska czy straganu (tzw. wystawka) oraz sprzedaż bez stoiska lub straganu na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni

		3,00 zł 

		3,00 zł 

		5,00zł

		1,50 zł 


W okresie od 
1 maja do 
30 września stawka ta wynosi 2,50 zł.  

		3,00zł



		2.

		Sprzedaż towarów ze stoisk 
i straganów stanowiących własność Miasta na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni

		5,00 zł  


		5,00 zł  


		5,00zł

  

		1,50 zł 



W okresie od 
1 maja do 
30 września stawka ta wynosi 2,50 zł.

		-



		3.

		Wykonywanie czynności 

sprzedaży towarów ze stoisk i straganów w okresie trwania dużych imprez plenerowych oraz tych zaplanowanych w kalendarzu imprez na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni.

		-

		-

		15,00zł

		15,00 zł.

		-











