
UCHWAŁA NR XVIII/165/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej

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. 

Uchwala się stawki opłaty targowej w wysokości określonej w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 

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

§ 3. 

Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

§ 4. 

Traci moc uchwala Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia 
wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, zmieniona uchwałą Nr XXXVII/316/2009 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 03 lipca 2009r; zmieniającą uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
31 stycznia 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, zmieniona 
uchwałą Nr VII/56/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r; zmieniającą uchwałę Nr IV/38/2007 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych 
stawek opłaty targowej, zmienioną uchwałą Nr XI/108/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 05 października 
2011r. zmieniającą uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, zmieniona uchwałą nr XXXVIII/390/2014 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2014r zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.

§ 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 
Sandomierza

Robert Pytka
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Załącznik nr 1 

do  uchwały nr XVIII/165/2015 Rady  Miasta  Sandomierza 

z dnia 18 listopada 2015r. 

 

TABELA  OBOWIĄZUJĄCYCH  WYSOKOŚCI JEDNORAZOWYCH  

DZIENNYCH  STAWEK  OPŁATY  TARGOWEJ  NA  TARGOWISKACH                      

NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST 

SPRZEDAŻ 
 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Stawka opłaty targowej 

„Mój 

Rynek” 

Plac     3 

Maja 

Rynek 

Starego 

Miasta  

Mały Rynek Inne miejsca 

na terenie 

miasta, na 

których 

prowadzona 

jest sprzedaż 

1 2 3 4 5  6 

1.  Wykonywanie 

czynności  

w zakresie sprzedaży 

towarów niezależnie od 

branży ze stoisk i 

straganów prywatnych, 

obok stoiska czy 

straganu (tzw. 

wystawka) oraz 

sprzedaż bez stoiska 

lub straganu na każdym 

metrze kwadratowym 

zajętej na ten cel 

powierzchni 

3,00 zł/m
2
  1,50 zł/m

2
  5,00zł/m

2 
1,50 zł/m

2
  

 

W okresie od  

1 maja do  

30 września 

stawka ta 

wynosi 

2,50zł/m
2
.   

3,00zł/m
2 

2. Sprzedaż towarów ze 

stoisk  

i straganów 

stanowiących własność 

Miasta na każdym 

metrze kwadratowym 

zajętej na ten cel 

powierzchni. Dotyczy 

to również tzw. 

wystawek 

3,00 zł/m
2
   

 

3,00 zł/m
2
   

 

5,00zł/m
2 

   

1,50 zł/m
2
  

 

W okresie od  

1 maja do  

30 września 

stawka ta 

wynosi 

2,50zł/m
2
. 

- 

3. Wykonywanie 

czynności  

sprzedaży towarów ze 

stoisk i straganów w 

okresie trwania dużych 

imprez plenerowych 

oraz tych 

zaplanowanych w 

kalendarzu imprez na 

każdym metrze 

kwadratowym zajętej 

na ten cel powierzchni. 

- - 15,00zł/m
2 

15,00 zł/m
2 

- 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały nr XVIII/165/2015 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 18 listopada 2015r. 

 

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 koni, bydła, jałowizny, trzody chlewnej, cieląt 4,00 zł za każdą sztukę 

wprowadzoną na plac targowy 

2 Sprzedaż prosiąt  2,00 zł za każdą sztukę 

wprowadzoną na plac targowy 

3 Sprzedaż z wozu konnego 5,00 zł  

      

4 Sprzedaż z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 1,7 tony 
7,00 zł 

 

5 Sprzedaż z samochodu osobowo-towarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 1,7 tony do 2,5 tony,  

ciągników z przyczepą jednoosiową lub samochodu 

osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,7tony z 

przyczepą   

12,00 zł 

 

6 Sprzedaż z samochodu towarowo-osobowego                          o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton, sprzedaż z 

samochodu osobowo-towarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 1,7 do 2,5 tony z przyczepą lub z samochodu 

osobowo-towarowego o masie całkowitej powyżej 2,5 ton. 

18,00 zł 

 

7 Sprzedaż z pojazdu towarowo-osobowego od 3 do 4 ton, z 

ciągnika z przyczepą dwuosiową z samochodu towarowo-

osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton          z 

przyczyną lub z samochodu osobowo-towarowego o masie 

całkowitej powyżej 2,5ton z przyczepą.   

23,00 zł 

8 Sprzedaż z pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 4 do 8 ton oraz z pojazdu towarowo osobowego 

od 3 do 4 ton z przyczepą. 

33,00 zł 

 

9 Sprzedaż z pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 8 do 12 ton lub pojazdu towarowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej od 4 do 8 ton z przyczepą.  

45,00 zł 

10 Sprzedaż z pojazdu towarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 12 do 18 ton lub pojazdu towarowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej od 8 do 12 ton z przyczepą. 

60,00 zł 

11 Sprzedaż z pojazdów z przyczepami, ciągników siodłowych z 

naczepami i ciągników balastowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 18 ton lub z pojazdu towarowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 18 ton z przyczepą. 

70,00 zł. 

12 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. 

13      Wykonywanie czynności sprzedaży w małych 

jednostkach sprzedaży gastronomicznej o powierzchni 

do 20 metrów kwadratowych 

23,00 zł. 

14     Wykonywanie czynności sprzedaży w małych jednostkach 

sprzedaży gastronomicznej o powierzchni  powyżej 20 m
2
 do 

40 metrów kwadratowych 

45,00 zł. 

15     Wykonywanie czynności sprzedaży w małych  

Jednostkach sprzedaży gastronomicznej o powierzchni 

powyżej 40 metrów kwadratowych                                   

65,00 zł. 
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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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