
UCHWAŁA NR XVII/193/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 
z 2019r; poz. 506 ze zm.) oraz art.15 ust. 1 i 3, art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r; 1170 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wysokość jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej 
w Sandomierzu, według stawek wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wysokość jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od sprzedaży środków 
transportowych i ich części, akcesoriów do środków transportowych oraz innych artykułów na targowisku przy ul. 
Przemysłowej w Sandomierzu, według stawek wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. Wymienione wyżej stawki obowiązywać będą w soboty w godzinach od 00:00 do 13:00.

3. Ustala się wysokość jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej na pozostałych targowiskach na 
terenie Sandomierza, według stawek wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXIII/249/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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TABELA  OBOWIĄZUJĄCYCH  WYSOKOŚCI 

JEDNORAZOWYCH  DZIENNYCH  STAWEK  OPŁATY  TARGOWEJ 

NA  TARGOWISKU  PRZY  UL. PRZEMYSŁOWEJ  W  SANDOMIERZU 

 

 

Lp. Rodzaj czynności i pojazdu 

 

Stawka opłaty targowej 

1 Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego                         

o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,0 ton. 
8,00 zł 

 

2 Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego                          

o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,0 –  2,5 ton,  

sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego                             

o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,0 ton z przyczepą.   

13,00 zł 

 

3 Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego                          

o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 – 3,0 ton, sprzedaż            

z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 2,0 –  2,5 ton z przyczepą. 

20,00 zł 

 

4 Sprzedaż z ciągnika z przyczepą 1-osiową. 20,00 zł 

5 Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego                          

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,0 – 3,5 ton, sprzedaż z 

samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 2,5 –  3,0 ton z przyczepą. 

25,00 zł 

6 Sprzedaż z ciągnika z przyczepą 2-osiową. 25,00 zł 

7 Sprzedaż z samochodu osobowego lub ciężarowego                          

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 – 8,0 ton, sprzedaż                

z samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,0 –  3,5 ton z przyczepą. 

40,00zł 

8 Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 8,0 – 12,00 ton, sprzedaż z samochodu 

ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 –  8,0 ton 

z przyczepą. 

55,00zł 

9 Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 12,0 – 18,00 ton, sprzedaż z samochodu 

ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 8,0 –  12,0 

ton z przyczepą. 

70,00zł 

10 Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 18,00 ton, sprzedaż z samochodu 

ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 –  18,0 

ton z przyczepą, sprzedaż z ciągnika siodłowego z naczepą. 

80,00zł 

11 Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów spożywczych i 

przemysłowych bez pojazdu oraz poza pojazdem na każdym 1 

metrze kwadratowym zajętej na ten cel powierzchni. 

5,00 zł. 

12 Wykonywanie czynności sprzedaży w tymczasowych 

punktach handlowych  lub gastronomicznych o powierzchni 

do 20m
2
. 

25,00 

13     Wykonywanie czynności sprzedaży w tymczasowych punktach 

handlowych lub  gastronomicznej o powierzchni  powyżej               

20m
2
 do 40m

2
. 

50,00 zł. 

14     Wykonywanie czynności sprzedaży w tymczasowych punktach 

handlowych lub  gastronomicznej o powierzchni  powyżej               

40m
2
 do 60m

2
. 

75,00 zł. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/193/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 23 stycznia 2020 r.
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TABELA DZIENNYCH  STAWEK  OPŁATY  TARGOWEJ OD SPRZEDAŻY 

ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I ICH CZĘŚCI, AKCESORIÓW DO ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW 

NA  TARGOWISKU  PRZY  UL. PRZEMYSŁOWEJ  W  SANDOMIERZU 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj sprzedaży 

 

Stawka opłaty  

targowej 

1 Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 2,5ton. 

30,00zł 

2 Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 2,5 – 3,0 ton, sprzedaż z samochodów osobowych lub 

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,0 – 2,5 ton                  

z przyczepą. 

45,00zł 

3 Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,0 – 3,5 ton, sprzedaż z samochodów osobowych lub 

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 – 3,0 ton                  

z przyczepą. 

55,00zł 

4 Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,5 – 8,0 ton, sprzedaż z samochodów osobowych lub 

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,0 – 3,5 ton                  

z przyczepą. 

65,00zł 

5 Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 8,0 – 12,0 ton, sprzedaż z samochodów  ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 – 8,0 ton z przyczepą. 

80,00zł 

6 Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 12,0 – 18,0 ton, sprzedaż z samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej od 8,0 – 12,0 ton z przyczepą. 

90,00zł 

7 Sprzedaż samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 18,0 ton, sprzedaż z samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej od 12,0 – 18,0 ton  z przyczepą. 

100,00zł 

8 Sprzedaż samochodów lub innych pojazdów z pojazdów ciężarowych – 

lawet (naczep). 

120,00zł 

9 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 

10 Sprzedaż ciągników rolniczych. 30,00zł 

11 Sprzedaż ciągników rolniczych z przyczepami. 45,00zł 

12 Sprzedaż motocykli. 10,00zł 

13 Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów bez pojazdu oraz poza 

pojazdem (do 15m
2
) na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten cel 

powierzchni. 

6,00zł 

14 Wykonywanie czynności sprzedaży artykułów bez pojazdu oraz poza 

pojazdem (powyżej 15m
2
) na każdym metrze kwadratowym zajętej na ten 

cel powierzchni. 

2,00zł 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/193/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 23 stycznia 2020 r.
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TABELA  OBOWIĄZUJĄCYCH  WYSOKOŚCI JEDNORAZOWYCH  DZIENNYCH  

STAWEK  OPŁATY  TARGOWEJ  NA  POZOSTAŁYCH TARGOWISKACH NA 

TERENIE MIASTA SANDOMIERZA, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST 

SPRZEDAŻ 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Stawka opłaty targowej 

„Mój Rynek” Rynek 

Starego 

Miasta  

Mały Rynek Inne miejsca na 

terenie miasta, 

na których 

prowadzona jest 

sprzedaż 

1 2 3 5  6 

1.  Wykonywanie 

czynności sprzedaży 

towarów na każdym 

metrze kwadratowym 

zajętej na ten cel 

powierzchni. 

3,00 zł/m
2
  5,00zł/m

2 
 3,00zł/m

2
 3,00zł/m

2 

2. Wykonywanie 

czynności sprzedaży 

towarów na każdym 

metrze kwadratowym 

zajętej na ten cel 

powierzchni w okresie  

od początku grudnia do 

końca lutego również w 

trakcie  trwania imprez 

plenerowych 

zaplanowanych w 

kalendarzu wydarzeń 

-   

 

3,00zł/m
2 

   

3,00zł/m
2 

   

- 

3. Wykonywanie 

czynności sprzedaży 

towarów na każdym 

metrze kwadratowym 

zajętej na ten cel 

powierzchni w trakcie 

trwania imprez 

plenerowych 

zaplanowanych w 

kalendarzu wydarzeń 

- 20,00zł/m
2 

20,00zł/m
2 

20,00zł/m
2 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/193/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 23 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie

Określenie wysokości stawek opłat targowych leży w kompetencji Rady Miasta. Wynika to z treści
art. 19 pkt1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Na wniosek Kierownika Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie doręczony dnia 12 grudnia 2019r.
przygotowana został propozycja zmiany niektórych stawek opłat targowych obowiązujących na targowisku przy
ul. Przemysłowej w Sandomierzu (załącznik nr 1 i 2) oraz stawek opłat targowych obowiązujących na
pozostałych targowiskach (załącznik nr 3).

W załączniku nr 3 (tabela) zaproponowano preferencyjną stawkę opłaty targowej w wysokości 3,00zł/m2

odnoszącą się do sprzedaży podczas imprez plenerowych w okresie posezonowym, to jet od początku grudnia
do końca lutego. Ma to na celu zachęcenie sprzedawców do brania udziału w takich wydarzeniach.
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