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U C H W A Ł A   Nr  XXXVIII/363/2006 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  28 sierpnia 2006r. 

 
  zmieniaj�ca uchwał� w  sprawie  okre�lenia  wysoko�ci  jednorazowych  dziennych 

stawek opłaty targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. 
U. t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 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.  W uchwale Nr VI/55/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie okre�lenia  wysoko�ci  jednorazowych  dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. 
Woj. �wi�tokrzyskiego z 2003r. Nr 191 poz. 1702), wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
Zał�cznik Nr 2 do uchwały Nr VI/55/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 czerwca 
2003r. otrzymuje brzmienie : 
 
TABELA  OBOWI�ZUJ�CYCH  WYSOKO�CI 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 SPRZEDA�                                  

 
 

Stawka opłaty targowej  
Lp. 

 
Rodzaj czynno�ci Zieleniak Plac     

3 Maja 
Rynek Starego 
Miasta i Mały 

Rynek 

Inne miejsca na 
terenie miasta 

Sandomierza, na 
których prowadzona 

jest sprzeda� 
1 2 3 4 5 6 
1.  Wykonywanie czynno�ci  

w zakresie sprzeda�y 
towarów niezale�nie od 
bran�y ze stoisk i 
straganów prywatnych, 
obok stoiska czy straganu 
(tzw. wystawka) oraz 
sprzeda� bez stoiska lub 
straganu na ka�dym metrze 
kwadratowym zaj�tej na 
ten cel powierzchni 

3,00 zł  3,00 zł  1,50 zł  
 
W okresie od  
1 maja do  
30 wrze�nia 
stawka ta wynosi 
2,50 zł.   

3,00zł 
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2. Sprzeda� towarów ze stoisk  
i straganów stanowi�cych 
własno�� Miasta na 
ka�dym metrze 
kwadratowym zaj�tej na 
ten cel powierzchni 

5,00 zł   
 

5,00 zł   
 

1,50 zł  
 
W okresie od  
1 maja do  
30 wrze�nia 
stawka ta wynosi 
2,50 zł. 
   

- 

3. Wykonywanie czynno�ci  
sprzeda�y towarów ze 
stoisk i straganów w 
okresie trwania du�ych 
imprez plenerowych na 
ka�dym metrze 
kwadratowym zaj�tej na 
ten cel powierzchni. 

- - 15,00 zł. - 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta. 
  
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 
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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). 
 
 Propozycja zmiany dotyczy zastosowania nowej stawki opłaty targowej w wysoko�ci 
takiej jak na targowisku zlokalizowanym na Pl. 3 Maja i „Zieleniaku” przy ul. Koseły i 
dotyczy wszystkich tych, którzy wykonywa� b�d� czynno�ci sprzeda�y w innych miejscach 
ni� na targowiskach wymienionych w tabeli. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na 
unormowanie i rozwi�zanie problemu stosowania stawek dla tych, którzy handluj� w ró�nych 
miejscach poza stałymi targowiskami np. Wybrze�e Piłsudskiego itp.  
Zgodnie z art. 15 pkt 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych targowiskami s� 
wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. 
 
 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�. 


