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w sprawie: ustalenia wysokości opłat za rezerwację stanowiska (miejsca) 
sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich 
w Pyskowicach. 

Na podstawie art. 30 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIX/369/97 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 9 czerwca 1997r. w sprawie powierzenia Zarządowi 
Miasta uprawnień do ustalania wysokości opłat za rezerwacje miejsc na targowisku 
miejskim, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w 
Pyskowicach 

zarządzam, co następuje: 

l. Od dnia 1 kwietnia 2011 roku ustalam odpłatność za kwartalny okres 
rezerwacji stanowiska na targowisku miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich w 
wysokości 90,00 zł + 23°/o podatku od towarów i usług = 110,70 zł (sto 
dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy). 

2. Należność z tytułu rezerwacji winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach nr Bank Spółdzielczy Gliwice oddział Pyskowice 
66 8457 0008 2003 0000 0316 0004 z góry do 15-go pierwszego miesiąca 
danego kwartału. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności pobierane będą odsetki w wysokośc i 
ustawowej . 

4. Uchylam Zarządzenie Nr RZ0151-GKiH/19/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z 
dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za rezerwację 
stanowiska (miejsca) sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Strzelców 
Bytomskich. 

S. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na 
targowisku miejskim. 
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Pyskowice,08.03.2011r. 

UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie: ustalenia wysokości opłat za 
rezerwację stanowiska (miejsca) sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Strzelców 
Bytomskich. 

Podwyżka wysokości opłat za rezerwację stanowiska sprzedaży na targowisku 
miejskim w Pyskowicach z kwoty 78,00 zł netto na 85,00 zł netto plus podatek VAT miała 
miejsce w 2008r. zgodnie z Zarządzeniem nr RZ 0151-GKiH/19/08 Burmistrza Miasta 
Pyskowice z dnia 14 lutego 2008r. 

Średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009r. wyniósł 103,5 
(wzrost cen o 3,5°/o) -podstawa prawna M.P. z 2011r. Nr 6, poz.70, natomiast w 2010r. 
wyniósł 102,6 (wzrost cen o 2,6°/o) - podstawa prawna M.P.z 2010r. Nr 4, poz 43., co 
daje łącznie wzrost o 6,1 °/o. 
Uwzględniając powyższy wzrost cen i usług konsumpcyjnych Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska proponuje dokonać zmiany wysokości opłaty 
rezerwacyjnej netto z kwoty 85,00 zł na kwotę 90,00 zł, co przy uwzględnieniu 23°/o 
podatku od towarów i usług VAT daje kwotę brutto 110,70 zł. 
Równocześnie informujemy, że wzrost opłaty rezerwacyjnej od II - go kwartału 2011r. 
został uwzględniony w planowanych dochodach budżetu miasta na 2011r. w dziale 700, 
rozdziale 70005 § 0750 na zadaniu p.n. "Opłata rezerwacyjna na placu targowym" 
(planowana w 2011r. kwota netto: 125.000,00 zł). 

W świetle powyższych informacji i analiz Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska zwraca się o podjęcie zarządzenia na podstawie 
przedłożonego projektu, zgodnie z którym zakłada się wzrost opłaty za 
rezerwację stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Strzelców 
Bytomskich w roku bieżącym do kwoty 90,00 zł netto plus podatek VAT. 
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