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UCHWAŁA NR 42/2011
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 
roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 

przyjęcia regulaminu targowisk miejskich. 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.15, art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz.613 
z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 

§ 1. Zmienić treść zapisu § 1 punktów 2, 3 i 4 Uchwały Rady Miasta Nr 621/2005 Siemianowic Śląskich z dnia 27 
października 2005 r, które przyjmują następujące brzmienie : 

2. Sprzedaż kwiatów i zniczy prowadzona w rejonie cmentarzy i kościołów: 

a) przy sprzedaży z ziemi, ręki, kosza, wózka, wiadra itp. - 8,00 zł 

b) przy sprzedaży z własnych przenośnych urządzeń targowych i straganów o powierzchni do 1m2 - 10,00 zł 

za każdy dodatkowy m2 powierzchni zajętej pod urządzenie przenośne, sprzedaż lub składowanie towaru - 4,00 zł 

3. Sprzedaż prowadzona w trakcie odpustów i imprez plenerowych: 

ze straganu, stoiska lub innej formy sprzedaży zajmującej powierzchnię użytkową - do 2m² - 15,00 zł 

za każdy dodatkowy m² powierzchni - powyżej 2m2 - 4,00 zł 

4. Poza stałymi targowiskami i miejscami wyznaczonymi w punktach 2 i 3, za sprzedaż prowadzoną za zgodą właściciela 
gruntu w wysokości: 

o powierzchni - do 4m2 - 30,00 zł 

za każdy dodatkowy m2 powierzchni - powyżej 4m2 - 6,00 zł 

§ 2. Zmienić treść zapisu § 2 punktów 1 i 2 Uchwały Rady Miasta Nr 621/2005 Siemianowic Śląskich z dnia 27 
października 2005 r, które przyjmują następujące brzmienie: 

1. Zarządzić na terenie miasta pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez prowadzących targowiska tj.: 

- targowisko przy ul. Dąbrowskiego - „ALERG” Andrzej Grela 

- targowisko przy Pl.11 Listopada - Firma Usługowo - Handlowa „SOKÓŁ” Mirosław Golicki 

- plac targowy wokół pawilonu handlowego przy ul. Dąbrowskiego - Piotr Kowalik 

2. Poza targowiskami inkasa opłaty targowej dokonywać będzie inkasent - Andrzej Grela. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich 

mgr Adam Cebula


