
ZARZĄDZENIE NR 51/14
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie zasad rezerwacji stoiska  na targowisku miejskim
 w Trzciance

      Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  594  ze  zm.)  w  związku 
z art.15 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) zarządza się, co następuje:

       § 1.1 Miejsce wyznaczone na targowisku miejskim do handlu, zwane dalej 
stoiskiem,  może  być  rezerwowane  przez  osoby  handlujące,  po  uiszczeniu 
czynszu dzierżawnego  przez osoby handlujące.
      2. Rezerwacja stoiska obowiązuje do godziny 8:00 dnia, za który została 
opłacona.   Nie  zajęcie  stoiska  do  godziny  8:00,  skutkuje  utratą  roszczeń 
o zajęcie stoiska w danym dniu.
        3. Rezerwacja stoiska nie może być odstępowana osobom trzecim.
        4. Minimalny okres rezerwacji stoiska wynosi trzy miesiące .

    § 2.1 Ustala się następujące miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za 
rezerwację  stoiska:         
       a) stoisko o pow. targowej do 4 m2 - 10 zł + podatek VAT,    
       b) stoisko o pow. targowej powyżej 4 m2 i do 20 m2 – 25 zł + podatek VAT,
       c) stoisko o pow. targowej powyżej 20 m2 – 50 zł + podatek VAT.
       2. Czynsz dzierżawny za rezerwację stoiska wnosi się w formie gotówkowej 
w  kasie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  lub  przelewem na  rachunek  bankowy 
gminy Trzcianka.         
  3.  Czynsz  dzierżawny  za  rezerwację  stoiska  należy  wnieść  z  góry 
w  terminie  do  20  dnia  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc,  za  który  czynsz 
dzierżawny jest  wnoszony.      
   4.  Osoby  posiadające  rezerwację  stoiska  zobowiązane  są  do  posiadania 
i  okazywania  inkasentom  oraz  innym  upoważnionym  pracownikom 
administratora  targowiska,  dokumentów  potwierdzających  rezerwację  wraz 
z dowodem tożsamości.

      § 3.  1 Konsekwencją nie uiszczenia czynszu dzierżawnego w terminie, 
określonym  w  §  2  ust.  3,  jest  rozwiązanie  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym oraz utrata roszczeń  związanych z rezerwacją stoiska.



              2. Administrator targowiska ma prawo odmówić dokonania rezerwacji 
stoiska osobie, która nie stosuje się do regulaminu targowiska.
      3.  Wniesienie  czynszu  dzierżawnego  za  rezerwację  nie  zwalnia 
handlującego od  uiszczenia opłaty targowej.          
          
     § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budynków 
Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki.

    § 5.  Zarządzenie obowiązuje od  dnia 1 kwietnia 2014 roku.



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 51 /14 Burmistrza Trzcianki z dnia 10  marca 2014 r. w sprawie 

zasad rezerwacji stoiska na targowisku miejskim w Trzciance

    W trakcie spotkania Burmistrza Trzcianki z osobami handlującymi na targowisku miejskim 

w Trzciance,  które odbyło się dnia 11 lutego 2014 roku, jeden z postulatów handlujących 

dotyczył możliwości rezerwacji stoisk na targowisku. Handlujący  uzasadniali swój wniosek 

tym, że pozwoli to uniknąć konfliktów przy zajmowaniu stoisk, a klientom targowiska łatwiej 

będzie poruszać się po targowisku, jeżeli  handel będzie odbywał się w stałych miejscach. 

Niniejsze zarządzenie, dotyczące zasad rezerwacji stoisk na targowisku jest spełnieniem tego 

postulatu.


