
UCHWAŁA NR XVIII/166/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków 
transportowych i ich części, a także akcesoriów do środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2015r; 1515) oraz art.15 ust. 1 i 3, art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r; 849 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się wysokość jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od sprzedaży środków transportowych 
i ich części oraz akcesoriów do środków transportowych na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu 
według stawek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Stawka opłaty targowej w roku 2015 nie może przekroczyć kwoty 767,68 zł dziennie.

§ 3. 

Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, a inkasent uprawniony do poboru tej opłat określony zostanie 
odrębną uchwałą.

§ 4. 

Traci moc uchwala Nr XI/107/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części 
a także akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Pytka
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Załącznik 

do uchwały Nr XVIII/166/2015 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 18 listopada 2015r. 

 

TABELA DZIENNYCH  STAWEK  OPŁATY  TARGOWEJ OD SPRZEDAŻY 

ŚRODKÓW ŚRDKÓW TRANSPORTOWYCH I ICH CZĘŚCI ORAZ AKCESORIÓW 

DO ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

NA  TARGOWISKU  PRZY  UL. PRZEMYSŁOWEJ  W  SANDOMIERZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lp. Rodzaj sprzedaży 

 

Stawka opłaty  

targowej 

1 Sprzedaż samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 2,0t 
 

33,00zł 

2 Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 2,0 do 3,0t 

 

40,00zł 

3 Sprzedaż samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3,0t do 4,0t 

 

45,00zł 

4 Sprzedaż samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 4,0t 

 

50,00zł 

5 Sprzedaż samochodów dostawczych z przyczepą (lawetą) 50,00zł 

6 Sprzedaż ciągników rolniczych  28,00zł 

7 Sprzedaż ciągników rolniczych z przyczepami 35,00zł 

8 Sprzedaż z pojazdów jednośladowych  12,00zł 

9 Sprzedaż samochodów lub innych pojazdów z pojazdów ciężarowych 

– lawet (lory) 

 

120,00zł 

10 Sprzedaż samochodów lub innych pojazdów, które po wjeździe na 

teren targowiska na innych pojazdach ciężarowych – lawetach 

opuściły ten pojazd podlega opłacie dodatkowej  

Zależna od 

rodzaju pojazdu 

wg stawek jak 

wyżej 

11 Wykonywanie czynności sprzedaży części i akcesoriów do środków 

transportowych na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel 

powierzchni 

 

 

6,00zł 
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Uzasadnienie

Obecnie opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaż na targowiskach. Tak wynika z art. 15 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (art.9 pkt 10) opłata ta nie będzie obowiązkowa lecz fakultatywna, a o konieczności jej wprowadzenia bądź
rezygnacji z poboru tej opłaty musi zadecydować rada miasta. Przepisy te wejdą w życie dnia 01 stycznia 2016r.
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