
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 139/XV/2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska gminnego w Nowym Mieście. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. 

Dz.U. 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty rezerwacyjnej za korzystanie z miejsca do handlu na targowisku gminnym, 

zlokalizowanym w Nowym Mieście przy ul. Targowej 5,w sposób następujący: 

1. Stawka opłaty za jeden dzień handlowy; 

1) za stanowisko handlowe do 6 mb. - 25,00 zł w tym podatek VAT; 

2) za każdy kolejny  rozpoczęty 1 mb. stanowiska handlowego  - 10,00 zł w tym podatek VAT. 

2. Rezerwacji miejsc handlowych na targowisku udziela się na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. 

3. Opłatę rezerwacyjną ustala się jako iloczyn stawki określonej w ust. 1 i ilości dni handlowych 

występujących w okresie objętym rezerwacją. 

4. Obniża się opłatę rezerwacyjną o 20% w przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej na okres 6 miesięcy. 

5. Obniża się opłatę rezerwacyjną o 30% w przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej na okres 

12 miesięcy. 

6. Opłatę rezerwacyjną uiszcza się na rachunek Gminy Nowe Miasto. 

7. Podstawę rezerwacji stanowi umowa rezerwacyjna zawarta z Gminą Nowe Miasto oraz dowód 

uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. 

8. Opłata rezerwacyjna pobierana jest niezależnie od opłaty targowej. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za wjazd pustym pojazdem na teren targowiska w sposób następujący: 

1) ciągnikiem, samochodem o ładowności do 1 tony - 2,00 zł w tym podatek VAT; 

2) samochodem o ładowności powyżej 1 tony - 5,00 zł w tym podatek VAT; 

3) samochodem o ładowności powyżej 3,5 tony z przyczepą - 20,00 zł  w tym podatek VAT. 

2. Poboru opłaty o której mowa w ust. 1 będą dokonywali inkasenci określeni odrębną uchwałą Rady 

Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 106/XIV/2004 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 3 grudnia 2004 roku                

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2019 r. 

poz. 712 z późn. zm.), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają              

o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek 

samorządu terytorialnego. Uprawnienia powyższe mogą również powierzyć organom wykonawczym tych 

jednostek. 

Zaproponowane w uchwale opłaty: rezerwacyjna oraz za wjazd pustym samochodem na teren targowiska 

będą  należnościami, stanowiącymi ekwiwalent za usługę ze strony gminy w postaci umożliwienia 

korzystania z jej obiektu, świadczoną w warunkach braku przymusu ze strony świadczeniobiorcy. 

 

 

 


