
                                                                   

 
 

UCHWAŁA Nr XIX/79/2004 

 

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 

z dnia  2 grudnia 2004  roku. 

 

 
w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2005. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 

podatkach i opłatach lokalnych
1
 - Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 

wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie wspólnych zasad dla 

niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 

członkowskimi ((Dz. Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za 

użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE 

L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 

ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 

dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 

specjalne.(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 – tekst jednolity, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 

96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953,Nr 203, poz.1966 oraz 

z 2004r.Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) oraz Obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 26.10.2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 

w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 8 listopada 2004r. N r 46, poz. 794). 

 

 

Rada Miasta w Skarżysku-Kamiennej uchwala, co następuje: 

 

 

      § 1. 

    

  Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej za każdy dzień sprzedaży w 

wyznaczonych miejscach na terenie miasta, w których jest prowadzony handel. 

 

      § 2.  

 

 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna 

w następujących wysokościach: 

  

 



I  R Y N E K  

 
1.Przy sprzedaży obnośnej towaru z ręki, kosza, skrzynki  1,00 zł./dzień 

2. Za sprzedaż towaru na stoisku  za 1 m
2 

powierzchni   

          1,00 zł./1m
2
/dzień 

        /nie więcej niż 597,86 zł dziennie/ 

3. Za sprzedaż towaru ze stoisk typu ,,szczęka”    3,00 zł./dzień 

4. Za sprzedaż towaru z przyczepy campingowej o powierzchni do 5m
2 

i równej 5m
2
        4,00 zł./dzień  

Za sprzedaż towaru z przyczepy campingowej o powierzchni powyżej 5m
2
 

          7,00 zł./dzień 

5. Za sprzedaż towaru z przyczepy transportowej   7,00 zł./dzień 

 

6. Za sprzedaż towaru w hali mięsnej za zajęcie jednego standardowego stoiska  

5m x 3m                 16,00 zł./dzień  

7. Za sprzedaż towaru pod wiatą stalową podwójną od strony 3 Maja /D/ 

42 stoiska po 3 m
2
 + wystawka z towarem 

–za 1 stoisko        9,00 zł./dzień 

8. Za sprzedaż towaru pod wiatą stalową /E/ 

6 stanowisk każde po 1,80 m
2
+ wystawka z towarem 

–za 1 stoisko        3,00zł./dzień 

   9. Za sprzedaż towaru pod wiatą stalową /F/ 

6 stanowisk każde 2,50 m x 0,7m+ wystawka z towarem  

– za 1 stoisko        4,00zł./dzień 

10.  Za sprzedaż towaru pod wiatą stalową /G/ 

 6 stanowisk każde 2,50 m x 0,70 m+ wystawka z towarem 

–za 1 stoisko        4,00zł./dzień  

11. Za sprzedaż towaru pod wiatą stalową /H/ 

5 stanowisk każde 2,60 m x 0,60 m+ wystawka z towarem 

–za 1 stoisko        4,00zł./dzień 

12. Za sprzedaż towaru na stołach stalowych /od strony 1Maja/ /I/ 

I1 8szt. 5m x 0,60 m– za 1 stoisko      4,00zł./dzień 

I2 3szt. 3m x 0,60 m– za 1 stoisko      3,00zł./dzień 

 



13. Za sprzedaż towaru na stołach /R/ 

 62 stanowiska– za 1 stoisko      3,00zł./dzień 

14. Za sprzedaż towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie /np.namiot/ 

          1,00zł./1m
2
/dzień 

15. Za sprzedaż towaru z pojazdu z zaprzęgiem konnym   3,00zł./dzień 

16. Za sprzedaż towaru z samochodu lub wystawki do 5 m
2
 przy samochodzie: 

a. osobowym        5,00zł./dzień 

b. dostawczym do 1 tony ładowności             10,00zł./dzień   

c. dostawczym powyżej 1 tony ładowności              15,00zł./dzień  

d.  ciągnik z przyczepą               10,00zł./dzień 

e.  wystawka powyżej 5m
2
 przy samochodzie lub ciągniku podlega opłacie w/g  

     punktu 2 Uchwały, tj.1 zł.za m
2
. 

17. Za sprzedaż towaru z pojazdów niewymienionych w punkcie 16  

stosuje się opłatę jak w punkcie 2     1,00zł./1m
2
/dzień 

 

18.    Za sprzedaż towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie prowadzonym 

        w formie kiosku lub sklepu     0,60 zł./1m
2
/dzień 

 

19.  Za sprzedaż towaru dokonywaną w budynku C  0,60 zł./1m
2
/dzień 

 

 

I I  Targowisko Sokola–Tysiąclecia 

, , M A N H A T A N ” . 

 

1. Przy sprzedaży obnośnej towaru z ręki, kosza, skrzynki  1,00 zł./dzień 

2. Za sprzedaż towaru na stoisku za 1 m
2
 powierzchni  

          1,00 zł./1m
2
/dzień 

             /nie więcej niż 597,86 zł. dziennie/ 

3. Za sprzedaż towaru ze stoisk typu,,szczęka”     3,00 zł./dzień 

4. Za sprzedaż towaru z przyczepy campingowej o powierzchni do 5m
2
 

  i równej 5m
2
        4,00 zł./dzień 

    Za sprzedaż towaru z przyczepy campingowej o powierzchni powyżej 5m
2
  

          7,00 zł./dzień 

5. Za sprzedaż towaru z przyczepy transportowej     7,00 zł./dzień 



6. Za sprzedaż towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie 

          0,60 zł./1m
2
/dzień 

7. Za sprzedaż towaru z pojazdu z zaprzęgiem konnym  

          3,00 zł./dzień 

8.  Za sprzedaż towaru z samochodu lub wystawki do 5 m
2
 przy samochodzie: 

a. osobowym        5,00zł./dzień 

b. dostawczym do 1 tony ładowności             10,00zł./dzień   

c. dostawczym powyżej 1 tony ładowności              15,00zł./dzień  

d.  ciągnik z przyczepą               10,00zł./dzień 

e.  wystawka powyżej 5m
2
 przy samochodzie lub ciągniku podlega opłacie w/g  

     punktu 2 Uchwały, tj.1 zł.za m
2
. 

 

9. Za sprzedaż towaru z pojazdów niewymienionych w punkcie 8 stosuje 

się opłatę jak w punkcie 2      1,00 zł./1m
2
/dzień 

             

  

 

 

I I I  M I A S T O – pozostałe miejsca handlowe  
 

1. Pobór opłaty targowej za handel w pozostałych miejscach na terenie miasta Skarżysko-

Kamienna – na które handlujący posiada pisemne zezwolenie Urzędu Miasta, będzie 

dokonywany według stawek ustalonych na Targowiskach. 

 

2. Za sprzedaż towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie /np. namiot/ 

          1,00 zł./1m
2
/dzień 

3. Za sprzedaż towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie budowlanym  

o powierzchni powyżej 50m
2
                 80,00 zł./dzień 

4. Za sprzedaż towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie prowadzonym w formie 

kiosku lub sklepu                                                                                    0,60 zł/1m
2
/dzień 

       § 3. 

 

  Opłata targowa jest pobierana przez MUK – inkasenta wyłonionego w trybie 

przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych.  

 



       

 

       § 4. 

  Integralną częścią uchwały jest załącznik Nr 1 o treści: Rysunek poglądowy targowiska 

miejskiego przy ulicy Rynek oraz załącznik Nr 2   przy ulicy Niepodległości /Sokola 

 

       § 5. 

  Tracą moc Uchwały:  

Uchwała Nr X/75/2003 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 15 grudnia 2003 roku 

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. 

Uchwała Nr XV/43/2004 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 24 czerwca 2004 

roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  

z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-

Kamiennej. 

 

       § 6.  

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

       § 7.  

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

       § 8.  
 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wiesław Piętek 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    U Z A S A DN I E N I E  

 

 

  Stosownie do art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku 

 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.84 z późniejszymi 

zmianami)
1 

opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych raz 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości
 

prawnej dokonujących 

sprzedaży na targowiskach. Opłatę targową pobiera się również od dzierżawców  

pomieszczeń  handlowych znajdujących się na targowiskach  - za każdy dzień 

handlu.  Ustęp 2 cytowanej ustawy definiuje pojęcie „targowiska ”, jako 

wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z zastrzeżeniem, że 

opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach 

budynków trwale związanych z gruntem. Zastrzeżenie nie odnosi się do 

targowisk pod dachem oraz hal targowych. 

Stawki opłat targowych na 2005 rok proponuje się utrzymać na tym samym 

poziomie  co w roku 2004.  
 

 


