
 
U C H W A Ł A   Nr  XXXII/282/2009 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  22 kwietnia 2009 roku 

 
  w  sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt.2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz.844)  
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co następuje: 
 
§ 1.  Likwiduje się  tymczasowe targowisko „Zieleniak” zlokalizowane na działce gminnej      
o nr ewid. 628 przy ul. Koseły w Sandomierzu. 
 
§ 2. Ustala się lokalizację tymczasowego targowiska  „Zieleniak” na działce gminnej                   
o  nr ewid. 435/3 w Sandomierzu na Pl. 3Maja. 
 
§ 3. Na targowisku o którym mowa w § 2 będą obowiązywały dotychczasowe 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.  
 
§ 4. Prowadzenie targowiska i pobierania opłat targowych określa regulamin targowiska na 
Pl.3 Maja.  
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/107/2004 Rady miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004r.   
w sprawie lokalizacji targowiska, uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Miasta Sandomierza                
z dnia 15 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska oraz uchwała                 
Nr XXV/225/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01 października 2008r. w sprawie 
określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  miejskim – „Zieleniaku” zlokalizowanym 
przy ul. Koseły w Sandomierzu. 

 
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
  
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 
 
 
 
 
 



 
    

UZASADNIENIE 
 
 Pod pojęciem „targowiska” naleŜy rozumieć wszelkie miejsca, w których prowadzony 
jest handel, a takŜe te miejsca, których lokalizację ustaliła gmina. Ustalenie więc lokalizacji 
targowiska leŜy w kompetencji Rady Miasta, co wynika z treści art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy              
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) 
 Targowisko „Zieleniak”  zlokalizowane na działce gminnej nr ewid. 628 znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanego stadionu.  Z uwagi na to, iŜ na działce tej 
zaprojektowano budowę parkingu zachodzi konieczność przeniesienia jego i  zlokalizowania 
w innym miejscu. Targowisko „Zieleniak” zostanie więc zlokalizowane w części 
tymczasowego targowiska na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.  
   
 
 
 
 


