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Tabela
urz^dzen targowych i uslug oraz oplat za

korzystanie z urz^dzen i uslug

nr

Lp Nazwa urz^dzenia lub uslugi Jednostki

do 0,5 m2

do 1 m2

do 2m2

do 4 m2

za kazdy
nastgpny 1 m2 powyzej 4

Obowi^zu j ̂ ce
stawki optat

Stoisko wydzielone na placu do sprzedazy
obnosnej z reki, kosza, skrzynki, wiadra

itp.

2,00
4,00
8,00
12,00

3,00

Stoisko wydzielone na placu do sprzedazy
o powierzchni:

do 10m2

za kazdy nastepny 1 mb
10,00
3,50

Stoiska wydzielone na placu do sprzedazy
z pojazdow: z wozu konnego, ciajmika z

wozem, przyczepy itp., samochodu
osobowego, samochodu dostawczego o

lad. do 1 t.
1 szt. 11,00

4.

Stanowisko do sprzedazy ze
specjalistycznych srodkow transportu

- z urzadzeniami chlodniczymi

- auto-bary, punkty male] gastronomii

1 szt.

1 szt.

20,00

25,00
Stanowisko do sprzedazy ze

specjalistycznych srodkow transportu
- z urzadzeniami chlodniczymi
korzystajacymi z energii eklektycznej

- auto-bary, punkty malej gastronomii
korzystaj^ce z energii eklektycznej

1 szt.

1 szt.

25,00

30,00

Stanowisko do sprzedazy mebli i innych
artykulow z samochodu ciezarowego o

lad. pow. 1 t.

do 36 m2

za kazdy nastepny 1 m2

30,00
1,00

7.

Parkowanie pojazdow na placach
targowych:

- osobowego i ciezarowego o lad. do 1 t.

- ciezarowego o lad. pow. 1 t.

1 szt.

1 szt.

9,00

20,00

Parkowanie pojazdow przy pi. targowym
na ul. Stawowej

- osobowego i ci^zarowego o lad. do 1 t.

- ciezarowego o lad. powyzej 1 t.

do 1 godziny, oraz za kazda^ nastepny
rozpocze^ godzine^

do 1 godziny, oraz za kazda^ nast^pna,
rozpocze^ godzine^

2,00

5,00

9.

Oplata za rezerwacje
targowisko przy ul. Stawowej
(osobna optata rezerwacyjna za srody

i soboty w miesiacu)

1 rezerwacja stoisko

do 10m2
30,00

10.

Oplata za rezerwacj^ miesi^czua,
- targowisko przy ul. Stawowej pod

handel (drzewkami, krzewami, kwiatami
itp.)

Stoisko do 20 nr
(tylko srody lub soboty w miesiqcu)

Stoisko do 20 m2

(tylko srody i soboty w miesiacu)

100,00

160,00
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