
UCHWAŁA NR XXIII/279/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r; poz. 713 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 2019 r; 1170 ze zm.) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego poz.497 z dnia 30 stycznia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 3 do uchwały nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 
2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, dodaje się 
pkt. 4 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

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  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/m2  5,00zł/m2  3,00zł/m2 3,00zł/m2 

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/m2 

   

3,00zł/m2 

   

- 

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/m2 20,00zł/m2 20,00zł/m2 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/279/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
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4. Wykonywanie 

czynności sprzedaży 

towarów na każdym 

metrze kwadratowym 

zajętej na ten cel 

powierzchni w trakcie 

trwania imprez 

plenerowych 

zaplanowanych w 

kalendarzu wydarzeń – 

przy wydarzeniach 

organizowanych przez 

podmiot zewnętrzny, 

niebędący pomiotem 

działającym w 

strukturze Gminy 

Sandomierz.  

- 10,00 zł/m2 10,00 zł/m2 10,00 zł/m2 
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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 organizatora cyklicznego wydarzenia, który wpłynął dnia 10 lipca 2020 r.
przygotowana został propozycja zmian stawek opłat targowych obowiązujących na pozostałych
targowiskach (załącznik nr 3).

W załączniku nr 3 (tabela) zaproponowano preferencyjną stawkę opłaty targowej w wysokości
10,00zł/m2 odnoszącą się do sprzedaży podczas imprez plenerowych, realizowanych przez organizatora
zewnętrznego.

Podmiot zewnętrzy podczas organizacji wydarzenia i działając w porozumieniu
z administratorem terenu, samodzielnie koordynuje rozstaw infrastruktury targowej, zobowiązuje się także
do prowadzenia szerokiej akcji promocyjnej wokół docelowego wydarzenia. Wykonanie tego dodatkowego
zakresu zadań jest uzasadnieniem do obniżenia stawki dla organizatora zewnętrznego.
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