
 

 

UCHWAŁA

 NR XII N/461/13 

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 12 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia  

25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego w Skawinie. 

Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt.3 i 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 11, ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 594), Rada Miejska w Skawinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/292/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 

2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego w Skawinie wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Od osób prowadzących handel na placu targowym pobiera się dzienną opłatę targową za 

pośrednictwem przedstawiciela administratora placu targowego, według stawek ustalonych Uchwałą 

Rady Miejskiej w Skawinie, który wydaje potwierdzenie poboru opłaty na blankietach wg ustalonego 

wzoru”; 

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Oznaczone i ponumerowane stanowiska handlowe są objęte możliwością uiszczania miesięcznej 

opłaty rezerwacyjnej w wysokości odpowiadającej wysokości jednodniowej stawki opłaty targowej 

określonej dla danego stanowiska według stawek dziennych opłaty targowej ustalonych Uchwałą Rady 

Miejskiej w Skawinie. Opłata rezerwacyjna, o której mowa wyżej podlega zwiększeniu o wysokość 

należnej kwoty podatku VAT”; 

3) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Miesięczną opłatę rezerwacyjną uiszcza się do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

rezerwacji za pośrednictwem przedstawiciela administratora placu targowego, który wydaje 

potwierdzenie uiszczenia opłaty na blankietach wg ustalonego wzoru. Miesięczna opłata rezerwacyjna 

nie podlega zwrotowi”; 

4) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Uiszczenie miesięcznej opłaty rezerwacyjnej gwarantuje rezerwację opłaconego stanowiska 

handlowego we wszystkie dni handlowe tygodnia do godz. 8.00. Jeżeli stanowisko handlowe objęte 

miesięczną opłata rezerwacyjną nie zostanie zajęte przez rezerwującego do godziny 8.00 to po tej 

godzinie administrator placu targowego może – w danym dniu - udostępnić to stanowisko handlowe 

innej osobie prowadzącej handel”; 
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5) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Wysokość stawek dziennej opłaty targowej jest podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń na placu 

targowym”; 

6) § 6 ust.6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Należności przewidziane za korzystanie z innych usług świadczonych przez administratora placu 

targowego pobiera się niezależnie od opłaty targowej i miesięcznej opłaty rezerwacyjnej”. 

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marcin Kuflowski 
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