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ZARZĄDZENIE NR 9/ 2011 

z dnia 3 stycznia 2011 r. 

PREZYDENTA  MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ 

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowisk Miejskich oraz stawek za 

najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. )  w 

zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 

LII/90/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23 września 2010 r., w 

sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku – Kamiennej ( Dziennik 

Urzędowy Województwa  Świętokrzyskiego nr 283 poz. 2998 z dnia                

22 października 2010 r.) oraz Ustawy z dnia 26.11.2010 r. o zmianie niektórych 

ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.  

§   1.  W związku ze zmianą stawek podatku VAT, ustalam miesięczne  stawki 

za korzystanie z usług i urządzeń  oraz obiektów znajdujących się na 

Targowiskach  położonych przy ul. Rynek i Sokola/Niepodległości oraz stawki 

za najem lokali użytkowych  i dzierżawę gruntu (wg załączonej tabeli).  

L.p.                                                   Tabela opłat 

 Za zajmowanie następujących 
powierzchni: 

Cena 
netto/miesiąc 

Cena 
brutto/miesiąc 

1.  Standardowe stanowisko     
2, 5 m x 7, 00 m przeznaczone 
do handlu warzywami. 

 60, 00 zł  73, 80 zł 

2. Wiata „A” za jedno 
standardowe stanowisko, 
przeznaczone do handlu 
mięsem     5, 00 m x 3, 00 m. 

        500, 00 zł          615, 00 zł 

3. Wiata „D” za jedno 
standardowe stanowisko  
4,00 m x 0,75m. 
 

       110, 00 zł          135, 30 zł 

4. Wiata „E” za jedno 
standardowe stanowisko  
3, 00 m x 0, 7 m. 

 60, 00 zł   73, 80 zł 

5. Wiata „F” za jedno 
standardowe stanowisko  
2,5 m x 0,7 m.  

60, 00 zł   73, 80 zł 
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§    2. Ustalam dzienne stawki za korzystanie z usług i urządzeń oraz obiektów 

znajdujących się na Targowiskach  położonych przy ul. Rynek  oraz 

Sokola/Niepodległości (wg załączonej tabeli). 

 
6. Wiata „G” za jedno 

standardowe stanowisko 
15m x 0,7 m.  

      60, 00 zł 73, 80 zł 

7. Wiata „H” za jedno 

stanowisko  

2,60m x 0,60 m. 

      60, 00 zł 73, 80 zł 

8. Wiata „I” za jedno 

stanowisko  

1,30m x 0,60 m.  

      60, 00 zł 73, 80 zł 

9. Za 1 m
2
 powierzchni zajętej 

pod kiosk typu  blaszak  lub 

inny  usytuowany na 

Targowisku „Rynek”. 

        9, 50 zł 11, 69 zł 

10. Za 1 stanowisko  pod  handel 

meblami 5, 00 m x 15, 00 m 

każde. 

    100, 00 zł        123, 00 zł 

11. Za1m
2 

najmu powierzchni 

użytkowej w budynkach 

usytuowanych na terenie 

„targowisk miejskich”, 

wyposażonych w media typu 

przyłącze elektryczne, wodno   

kanalizacyjne - dotyczy   

Targowiska „Rynek”. 

       15,00 zł 
Dotyczy lokali od 
strony hali „A” 
 
         6, 50 zł 
Dotyczy lokali od 
strony wiaty „D” 

          18, 45 zł 
 
 
 
            8, 00 zł 

12. Za 1m
2
 dzierżawy gruntu 

„targowisk miejskich” 

zajętego pod tymczasowy 

pawilon  handlowy, dotyczy 

targowiska przy ulicach 

Sokola/Niepodległości. 

      18,00 zł           22, 14 zł 

1. Za każdy dodatkowy m
2
 

powierzchni wykraczający 

poza wymiar standardowych  

stanowisk. 

       2, 00 zł  
stawka dzienna 

            2,46 zł 
stawka dzienna 
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§     3. Istnieje możliwość wyliczenia opłaty dla osób handlujących jednorazowo 

za  dany dzień handlowy, dzieląc kwotę miesięczną za zajmowane stanowisko 

handlowe przez ilość dni handlowych w danym miesiącu. 

§    4.  Dopuszcza się pobór opłat za korzystanie z usług i urządzeń  za dowolny 

okres, na wniosek handlującego  w ramach rezerwacji stałych miejsc do 

sprzedaży, wg stawki miesięcznej  netto plus  podatek VAT, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, płatnych „z góry”. 

§     5.   Szczegółowych ustaleń dotyczących  sposobu pobierania przedmiotowej 

opłaty dokona Dyrektor ZZK odrębnym zarządzeniem. 

§   6. Powierzam wykonanie Zarządzenia Dyrektorowi Zarządu  Zasobów 

Komunalnych w Skarżysku – Kamiennej.  

§   7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2011 r. z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 

§      8. Traci moc Zarządzenie nr 247 z dnia 1 listopada 2010 r. 

 

                                                                        

                                                                       Prezydent Miasta  

                                                                 Skarżyska – Kamiennej 

                                                                     Roman Wojcieszek 

 

 

2. Za każdy m
2  

 wolnej 

powierzchni nie 

zwymiarowanej i nie 

zabudowanej do zajęcia np. 

pod namiot, przyczepę itp. 

5, 00 zł  
stawka dzienna 

 

            6, 15 zł 
stawka dzienna 


