Projekt
z dnia 11 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia .................... 2022 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.2021.1372 t.j. 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
zmienionej Uchwałą Nr
XXIII/279/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik 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, otrzymuje brzmienie
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia
2020 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza
Wojciech Czerwiec

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3A09686-355E-4135-80A8-047B8B5A42F6. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Sandomierza
z dnia .................... 2022 r.

TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH WYSOKOŚCI JEDNORAZOWYCH DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ NA POZOSTAŁYCH
TARGOWISKACH NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST SPRZEDAŻ

Lp.

Rodzaj czynności

1
1.

2
Wykonywanie
czynności sprzedaży
towarów na każdym
metrze kwadratowym
zajętej na ten cel
powierzchni.
Wykonywanie
czynności sprzedaży
towarów (na każdym
metrze kwadratowym
zajętej na ten cel
powierzchni) w trakcie
trwania wydarzeń
plenerowych
organizowanych przez
podmiot wewnętrzny
(Gmina lub jej
jednostki
organizacyjne) w
sezonie niskim
(grudzień-luty)

2.

„Mój Rynek”

Rynek
Starego
Miasta

Stawka opłaty targowej
Mały Rynek
plac 3 Maja

plac Jana
Pawła II

3
3,00 zł/m2

4
5,00zł/m2

5
3,00zł/m2

6
nie dotyczy

7
nie dotyczy

Inne miejsca na
terenie miasta,
na których
prowadzona jest
sprzedaż
8
3,00zł/m2

nie dotyczy

20,00zł/m2

3,00zł/m2

10,00zł/m2

10,00zł/m2

3,00zł/m2
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3.

4.

Wykonywanie
czynności sprzedaży
towarów (na każdym
metrze kwadratowym
zajętej na ten cel
powierzchni) w trakcie
trwania wydarzeń
plenerowych
organizowanych przez
podmiot wewnętrzny
(Gmina lub jej
jednostki
organizacyjne) w
sezonie wysokim
(marzec-listopad)
Wykonywanie
czynności sprzedaży
towarów (na każdym
metrze kwadratowym
zajętej na ten cel
powierzchni) w trakcie
trwania wydarzeń
plenerowych
organizowanych przez
podmiot zewnętrzny
(firmy, organizacje
pożytku publicznego,
instytucje) w sezonie
niskim (grudzień-luty)

nie dotyczy

30,00zł/m2

3,00zł/m2

20,00zł/m2

30,00zł/m2

3,00zł/m2

nie dotyczy

30,00 zł/m2

nie dotyczy

30,00zł/m2

30,00zł/m2

nie dotyczy
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5.

Wykonywanie
czynności sprzedaży
towarów (na każdym
metrze kwadratowym
zajętej na ten cel
powierzchni) w trakcie
trwania wydarzeń
plenerowych
organizowanych przez
podmiot zewnętrzny
(firmy, organizacje
pożytku publicznego,
instytucje) w sezonie
wysokim (marzeclistopad)

nie dotyczy

40,00zł/m2

nie dotyczy

30,00zł/m2

35,00zł/m2

nie dotyczy
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UZASADNIENIE
Określenie wysokości stawek opłat targowych leży w kompetencji Rady Miasta. Wynika to z treści art. 19
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
W związku z licznymi wydarzeniami plenerowymi o charakterze wystawienniczo-targowym, które
corocznie organizowane są na terenie miasta zaistniała potrzeba usystematyzowania opłat targowych. Do
tabeli dodano miejsca, w których ze względu na ich atrakcyjną lokalizację dla organizacji wydarzeń
wyznaczono odrębną stawkę opłaty targowej. Wprowadzono także gradację opłaty targowej ze względu na
miejsca bardziej i mniej atrakcyjne dla sprzedających podczas trwania wydarzeń plenerowych.
Wprowadzono dokładniejszy w stosunku do poprzedniej uchwały podział opłaty targowej ze względu na
sezon niski i wysoki, w którym organizowane są wydarzenia plenerowe o charakterze wystawienniczotargowym oraz ze względu na organizatora wewnętrznego (Gminę i jej jednostki organizacyjne) i
zewnętrznego (firmy, organizacje pożytku publicznego, instytucje). Jako sezon niski określono przedział
czasowy od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego. Jako sezon wysoki przedział czasowy od 1 marca do 30
listopada.
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