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UCHWAŁA NR XVI/158/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Określa się miejsca na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż. 

1. Targowisko przy ul. Przemysłowej zlokalizowane na działce nr ewid. 1352/27 i 1352/31 z wyłączeniem 
parkingu płatnego przy ul. Przemysłowej, ograniczone od wschodu i północy ulicą Przemysłową, od południa 
działką nr ewid.1354 (Agro Handel), od zachodu ul. Żwirki i Wigury i oznaczone na załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. Działalność handlową tego miejsca określa obowiązujący regulamin targowiska. 

2. Targowiska na Pl. 3Maja oraz „Zieleniak” zlokalizowane na części działki nr ewid. 435/3, ograniczone od 
zachodu i południa ul. T. Króla, od północy ul. Słowackiego, od wschodu ul. Koseły i oznaczone na załączniku nr 
2 do niniejszej uchwały, za wyjątkiem chodników i pasów zieleni. Targowisko objęte będzie znakiem drogowym 
B-1 zakaz ruchu z tablicą opisową o treści "nie dotyczy handlujących w godz.600 -800 i 1600 -1800 ": 

a) Zabrania sie na targowisku "Zieleniak" sprzedaży artykułów przemysłowych. 

b) Dopuszcza się w drodze wyjątku sprzedaż w górnej części działki nr ewid. 435/3 przylegającej bezpośrednio do 
ul. Koseły i T.Króla jedynie w okresach przedświątecznych tj. Wielkanoc, Wszystkich Świętych oraz Boże 
Narodzenie.Działalność handlową tych miejsc określa obowiązujący regulamin targowiska. 

3. Sezonowe miejsce do prowadzenia sprzedaży artykułów typu : pamiątki, wyroby artystyczne, dzieła sztuki, 
przedmioty antykwarystyczne, kwiaty na płycie Dużego Rynku Starego Miasta, działka nr ewid. 1135/1, 
ograniczone od południa, wschodu, północy i zachodu ul. Rynek i oznaczone na załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały : 

a) Dopuszcza się w tym miejscu jedynie prowadzenie sprzedaży "z ręki", po uzyskaniu zgody Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu, bez usytuowania stoisk. 

b) Rozmieszczanie stoisk handlowych możliwe jest tylko podczas imprez organizowanych przez Gminę 
Sandomierz i innych organizatorów oraz po uzyskaniu stosownego zezwolenia od organizatora imprezy. 

4. Sezonowe miejsce do prowadzenia sprzedaży artykułów typu : pamiątki, wyroby artystyczne, wyroby 
rękodzielnicze, dzieła sztuki, przedmioty antykwarystyczne, kwiaty, obwarzanki, precle, wyroby cukiernicze, mała 
gastronomia na terenie Małego Rynku, działka nr ewid.1282/2 i 1257 w Sandomierzu, zgodnie z załącznikiem nr 
4 do niniejszej uchwały : 

a) Stoiska winny być czyste i estetyczne. 

b) Wygląd stoisk oraz zastosowane do ich wykonania materiały winny być zatwierdzone przez Urząd Miejski 
w Sandomierzu. 

c) Usytuowanie punktów handlowych winno odbywać się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Sezonowe miejsce do prowadzenia sprzedaży artykułów typu : pamiątki, wyroby artystyczne, kwiaty, 
wyroby rękodzielnicze, przedmioty antykwarystyczne przy Bramie Opatowskiej oraz na całej długości ul. 
Opatowskiej działka nr ewid. 1256/3, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały : 

a) Dopuszcza sie w tym miejscu prowadzenie sprzedaży "z ręki" bez usytuowania stoisk handlowych, po uzyskaniu 
zgody Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

6. Sezonowe miejsce do prowadzenia sprzedaży artykułów: znicze, kwiaty, wiązanki w części parkingu obok 
Cmentarza Komunalnego przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały : 

a) Handlujący mogą wykonywać czynności sprzedaży wykorzystując do tego celu tylko jedno miejsce 
parkingowe. 
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§ 2. We wszystkich miejscach, o których mowa w § 1 obowiązują stawki opłaty targowej ustalone uchwałą Nr 
IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych 
dziennych stawek opłaty targowej z późniejszymi zmianami oraz na targowisku przy ul. Przemysłowej uchwałą Nr 
XI/107/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 05 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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. 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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Załącznik do Uchwały Nr XVI/158/2012

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 8 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Mapa piejsca do handlu 
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Uzasadnienie

Zapisy uchwały określają wszelkie miejsca na terenie Sandomierza, w których możliwe będzie wykonywanie 
czynności sprzedaży. Dotyczy to targowisk funkcjonujących codziennie oraz miejsc, w których sprzedaż 
prowadzona jest sezonowo lub sporadycznie. 





























