CENNIK OPŁAT ZA HANDEL TARGOWISKOWY
OPŁATA TARGOWA
I Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej:
1. Od sprzedaży dokonywanej z kosza lub ręki
- 4,00 zł
2. Od sprzedaży dokonywanej na stanowiskach, którego powierzchnia
zajmowana przez sprzedającego w ciągu handlowym:
a) nie przekracza 1 m bieżącego
- 8,00 zł
b) jest większa niż 1m bieżący, a nie przekracza 2m bieżących
- 16,00 zł
c) jest większa niż 2m bieżące, a nie przekracza 4m bieżących
- 30,00 zł
d) jest większa niż 4m bieżące, a nie przekracza 6m bieżących
- 40,00 zł
e) jest większa niż 6m bieżących, a nie przekracza 8m bieżących
- 50,00 zł
f) jest większa niż 8m bieżących, a nie przekracza 10m bieżących
- 70,00 zł
g) jest większa niż 10m bieżących, a nie przekracza 12m bieżących
- 80,00 zł
h) jest większa niż 12m bieżących-za każdy rozpoczęty dodatkowy metr bieżący- 2,50 zł
nie więcej niż kwota określona w art. 19 pkt. 1 lit. a , z uwzględnieniem art. 20 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Od wystawionego do sprzedaży środka transportu, akcesoriów i części środków
transportowych na giełdach samochodowych:
a) od samochodów osobowych
- 8,00 zł
b) od samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych
- 12,00 zł
c) od motocykli i motorowerów
- 3,00 zł
d) od akcesoriów i części środków transportowych
- 12,00 zł
e) od pozostałych pojazdów (przyczepy, platformy itp.)
- 7,00 zł
4. W okresie od maja do października zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż kwiatów,
owoców i warzyw uzyskanych z działki własnej lub dzierżawionej w przypadku
zajmowania powierzchni handlowej do 1 m bieżącego. Zwolnienie nie dotyczy sprzedaży
dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
II W miesiącach styczeń – luty ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej :

1. Od sprzedaży dokonywanej z kosza lub ręki
- 2,00 zł
2. Od sprzedaży dokonywanej na stanowiskach, którego powierzchnia
zajmowana przez sprzedającego w ciągu handlowym:
a) nie przekracza 1 m bieżącego
- 4,00 zł
b) jest większa niż 1m bieżący, a nie przekracza 2m bieżących
- 8,00 zł
c) jest większa niż 2m bieżące, a nie przekracza 4m bieżących
- 15,00 zł
d) jest większa niż 4m bieżące, a nie przekracza 6m bieżących
- 20,00 zł
e) jest większa niż 6m bieżące, a nie przekracza 8m bieżących
- 25,00 zł
f) jest większa niż 8m bieżące, a nie przekracza 10m bieżących
- 35,00 zł
g) jest większa niż 10m bieżących
- 40,00 zł
h) jest większa niż 12m bieżących-za każdy rozpoczęty dodatkowy metr bieżący -2,50 zł
3. Od wystawionego do sprzedaży środka transportu, akcesoriów i części środków
transportowych na giełdach samochodowych:
f) od samochodów osobowych
- 4,00 zł
g) od samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych
- 6,00 zł
h) od motocykli i motorowerów
- 1,50 zł
i) od akcesoriów i części środków transportowych
- 6,00 zł
j) od pozostałych pojazdów (przyczepy, platformy itp.)
- 3,50 zł
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
(Uchwała Nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017r. )

USŁUGA TARGOWISKOWA
I Ustala się wysokość dziennych opłat za korzystanie z urządzeń targowych typu:
stoły, stelaże, wiaty, namioty, utwardzone nawierzchnie itp.:
1.Usługa placowa na T.1 oraz na T.2:
1) za sprzedaż na stanowisku handlowym bez wykupionej rezerwacji
-18,00 zł
2) za sprzedaż na stanowisku handlowym na obrzeżach targowisk
do 2 m bieżących
-12,00 zł
3) za zajęcie dodatkowej powierzchni w ciągu handlowym do 1 m bieżącego
poza stanowiskiem handlowym przez wieszaki, manekiny, itp.
- 5,00 zł
4) za sprzedaż na stanowisku narożnym usytuowanym pod zadaszeniem
- 10,00 zł
5) za instalacje w obrębie stanowiska własnych obiektów i urządzeń typu:
- magazynek wolnostojący nieobjęty rezerwacją
- 12,00 zł
- zabudowa stołu targowiskowego pod własne potrzeby
- 4,00 zł
- inne zmiany standardu stanowiska handlowego
- 4,00 zł
6) za sprzedaż obwoźną i obnośną
- 12,00 zł
7) za ekspozycję i sprzedaż towarów poza pawilonami handlowymi
- 10,00 zł
8) tytułem pokrycia kosztów bieżących za sprzedaż na stanowisku handlowym
- 5,00 zł
do 2 m bieżących. Wysokość usługi rośnie proporcjonalnie do ilości zajętych stanowisk.
2.Usługa placowa za wystawienie do sprzedaży w ramach „Giełdy” na stanowisku
nie przekraczającym w ciągu handlowym 2 m bieżących ptaków i zwierząt oraz
akcesoriów i karmy z samochodów osobowych oraz z ręki
- 11,00 zł
3.Usługa placowa za przystąpienie do sprzedaży w ramach „Niedzielnych Jarmarków”
Pilskich na stanowisku nie przekraczającym w ciągu handlowym 2 m bieżących
- 11,00 zł
II Ustala się wysokość dziennych opłat za następujące usługi świadczone przez Spółkę
na rzecz handlu targowiskowego:
1.Usługa porządkowa:
1) za odbiór odpadów o pojemności nie przekraczającej 120 l
- 30,00 zł
2) kaucja porządkowa zwrotna będąca rękojmią za pozostawienie porządku
- 10,00 zł
2.Usługa za korzystanie z energii elektrycznej:
1) za udostępnienie energii elektrycznej pod handel z pojazdów specjalistycznych
- 20,00 zł
2) za zużytą energię elektryczną na stanowisku handlowym według wskazań licznika.
( Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 02.12.2021r. Prezesa Zarządu „Tarpil” Spółka z o.o. w Pile. w sprawie opłat
z tytułu sprzedaży usług targowiskowych i rezerwacji)

III Opłaty za prowadzenie sprzedaży okazjonalnej na terenach parkingowych w okresach
przedświątecznych określone będą według odrębnych uregulowań.

REZERWACJE
1.Opłata rezerwacyjna miesięczna:
1) za stanowisko handlowe pod zadaszeniem oraz w strefie EKOLANDU na T.1
2) za stanowisko handlowe pod zadaszeniem na T.2
3) za stanowisko stelażowe na T.1(sektor nabiałowy i rozmaitości L)
4) za stanowisko handlowe bez zadaszenia
5) opłata parkingowa od każdej osoby lub podmiotu dokonującego rezerwacji
6) za stanowisko handlowe w trakcie Niedzielnych Jarmarków Pilskich
2.Opłata rezerwacyjna za sprzedaż okazjonalną:
1) za punkty specjalistyczne (samochody, przyczepy)
2) za stanowisko tymczasowe (sprzedaż, okularów perfum, biżuterii itp.)
3) za lokalizację własnych magazynków

- 108,00 zł
- 82,00 zł
- 73,00 zł
- 67,00 zł
- 16,00 zł
- 30,00 zł
- 88,00 zł
- 82,00 zł
- 67,00 zł

( Zarządzenie Nr 09/2021 z dnia 02.12.2021r Prezesa Zarządu „Tarpil” Spółka z o.o. w Pile. w sprawie opłat
z tytułu sprzedaży usług targowiskowych i rezerwacji )

