
Zarzqdzenie v ...Q.! k.... t zo
Burmistrza Gmi ny i M iasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 1:-.'. 4rv:! t :e 2O2O r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu i cen za korzystanie z hali wielofunkcyjnej
i urzqdzeri targowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz arl.4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity'. Dz. U.
z 2019 r. poz. 712) w zwiqzku z $ 9 ust. 2 Regulaminu Targowisk Miejskich
w Gminie iMie6cie Czerwionka-Leszczyny, stanowiqcego zalqcznik nr 1 do uchwaly Nr
XXlVl278l12 z dnia 14 wrzeSnia 2012 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. 22012 r. poz. 4622)

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
Stawki czynszu i ceng za kozystanie z utzqdzefi targowych na targowisku miejskim
w dzielnicy Czerwionka, ustalam w nastqpujqcych wysokoSciach:
1) za calodzienne korzystanie z miejsca handlowego zlokalizowanego pod halq

targowq, zaka2dy zajmowany m2 - 1,50 zl,
2) za calodzienne korzystanie z miejsca handlowego zlokalizowanego poza halq

targowq, za ka2dy zajmowany m2 - 1 ,00 zl,
3) cena jednorazowego korzystania z gniazdka prqdowego dla cel6w handlowych

(podlqczenie pzyczepy np. z lodami, wqdlinami, dorabianiem kluczy, lampkami
Swiqtecznymi, food truck itp.) - 5,00 zl.

s2
Stawki czynszu i cena wymienione w $ 1 sq niezale2ne od poboru oplaty
targowej okreSlanej w Uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i winny
by6 uiszczane dziennie na podstawie paragonu wydrukowanego z kasy fiskalnej.

s3
Stawki czynszu i cena wymienione $ 1 zawierajq podatek VAT.

s4
Stawki czynszu za kozystanie z hali wielofunkcyjnej wrcz z zapleczem sanitarnym
zlokalizowanym na terenie targowiska miejskiego w dzielnicy Czerwionka
w celu organizacji imprez bgdq regulowane odrqbnymi umowami.

ss
Traci moc zarzqdzenie Nr 708/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszc4ny z dnia 20 grudnia 2018 r.

s6

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 01.01 .2021 r.
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