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UCHWAŁA NR 215/2011
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 153/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Radomiu Nr 153/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 w tabeli dziennych stawek opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany: 

Lp. Rodzaj stanowiska handlowego Wysokość dziennej stawki opłaty targowej 
5. Sprzedaż pojazdów na giełdzie samochodowej i części motoryzacyjnych: 

a) pojazd jednośladowy 3 zł. 
b) pojazd dwuśladowy 6 zł. 
c) akcesoria motoryzacyjne i rowerowe do 16m2 zajętej powierzchni 3 zł. 
d) powyżej 16m2 zajętej powierzchni 6 zł. 

2) w § 3 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

- podpunkt h) otrzymuje brzmienie: 

„h) na nieruchomości położonej pomiędzy ul. Śląską, Poznańską, Kolejową, Staroopatowską” 

- dodaje się podpunkt i) o treści: 

„i) we wszystkich miejscach, w których prowadzony jest handel z ręki, kosza, stoisk, z pojazdów 
samochodowych oraz sprzedaż pojazdów na giełdzie samochodowej i części motoryzacyjnych.” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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