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UCHWALA NR ISOIXVlIJ2020 

RADY GMINY NO WE MlASTO 


z.dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie usta/enia oplar za kon:ys1auie Z largowiska gminoego w Nowym MieScie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. IS usta\ry z dnia 8 marea 1990 r. 0 samoILijdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 4 us!. I pkl 2 ustawy z dllia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Oz. U. z 2019 r. 
paz. 71 2 z pM.n. zm.) Roda Gm iny Nowe Miasto uchwala, co nnstltPuje: 

§ 1. Usta la si~ stawky oplaty rezerwacyjnej za korzystanie z miejsca do handlu fla targowisku gminnym. 
zlokalizowanym w Nowym Midcie przy ul. Targowej 5. w spos6b nastypujqcy: 

1. Stawka op!aty za jeden miesiqc: 


\) za stanowisko hand lowe do 3 mb . wlqcznie ~ 20,00 zl netto plus podatek VAT; 


2) za stanowisko hand lowe do 6 mb. wlijcznie - 30,00 21 nena plus podatek V A T; 


3) za stanowisko hand lowe do 9 mb. wJijczn ie - 40,00 zl neno plus podalek V AT; 


4) za stanowisko hand lowe do 12 mb. wl,!cznie - 50,00 zl netta plus podatek V A T; 


5) za stanowiska hand lowe do 15 mb. wJ<}czllie - 70,00 zl netto plus podatek V AT; 


6) za stanawisko hand lowe powyzej 15 mb. - I 00,00 z~ netto plus poda(ek VAT. 


2. Rezerwacji miejsc handlowych na targowisk u udziela siy na a kres 3, 6lub 12 mjesi~cy. 

3. Obnita si~ ophuy rezelWBcyjn!} 0 10 % w przypadku zawarc ia umowy rezerwacyj neJ na okres 
12 miesiycy. 

4. Oplaty rezenvacyjn-lJ uisz.cza s i~ na rachunek Gmin y Nowe Miasto. 

5. Podstawy rezerwacji stanowj umowa rezelWacyjna zawarta z Gmin<} Nowe Miasto oraz da woo 
uiszczenia oplal)' rezerwacyjoej. 

5. Oplata rczen vacyjna pobieranajest niezalei:nie ad a platy targowej . 

§ 2. I . Ustala siy aplatv za wjazd pustym pojazdem na teren targowiska w spos6b nastypuj<Jcy: 


1) ci<Jgnikiem, samochodem 0 !adownosci do I tony - 2,00 zl w tym podatek VAT; 


2) samochodem 0 tadownosci powyzej I (ony - 5,00 zl w rym padalek VAT; 


3) samochodem 0 ladownosc i powyzej 3,5 tony z Przyczep4 - 20,00 zl w tym padatek VA T. 


2. Poboru oplaty, 0 kl6rej mowa w ust. J ~d& dakonywali inkasenci akresleni odrybn& uchwai& Rady 
Gminy Nowe Miasto . 

§ J. Wykonanie uchwaty powierza s i~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Traci moe Uchwa~a NT 139/XV /2020 Rady Gminy Nowe Miasto z doia 9 marea 2020 roku w sprawie 
ustalenia oplat za korzystanie z targowiska gminnego w Nowym MieSc ie. 

§ 5. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podj~ia . 



Uzasadoicnie 

W mySJ art. 4 ust. I ph 2 ustawy zdnia 20 grudoia 1996 r. 0 gospodarce komunR loej (tj . Dz.U . 201 9 r. 
poz. 7 12 z pozn .zm .), organy stanowiqce jednostek samo174du terytori al nego posranawiaj4 a wyso ko§Ci cen 
i oplat a lbo 0 sposobie uSlalaoia cen i optal za uslugi komunalne 0 charakterze u.i.ytecznosci publicznej oraz 
za korzysranie z obiektow i urz4dzen uzytecznosci pu blicznej jednostek samorZ4du terytorialn ego. 
Uprawnienia pOwyZsze mag'} Towniez powie.£yt organom wykonawczym tych jednostek. 

Zaproponowane w uchwaJe oplaty: rezerwacyjna oraz za wjazd pustym samochodem na teren targowiska 
b~d4 naleznoSc iami , stanowiqcymi ekwiwalent za uslugt; ze strony gminy w postaci umozliwienia 
korzystania z jej obieklu, swiadclOn~ w warunk ach braku przymusu ze strony swiadczen iobiorcy. 


