Projekt
Druk nr ........

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia .................... 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy
ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej
w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmienionej uchwałą Nr XX/164/2020 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz.U. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 1199) w § 1a
dodaje się ust. 3 i ust. 4 o treści:
„3. Stawki opłaty ustalonej w §1 uchwały nie stosuje się za miesiąc maj 2020 roku.
4. Za miesiąc maj 2020 roku ustala się stawkę opłaty za korzystanie z targowiska przy
ul. Sportowej w Słubicach oraz innych należności, w szczególności za:
1) ochronę targowiska,
2) utrzymanie czystości,
3) rozliczenie wody i kanalizacji na częściach przeznaczonych do wspólnego korzystania,
4) rozliczenie

energii

elektrycznej

na

częściach

przeznaczonych

do

wspólnego

korzystania,
5) przeglądy budowlane, gazowe, p-poż.,
6) utrzymanie zimowe na częściach przeznaczonych do wspólnego korzystania,
7) koszty osobowe administratora, w wysokości 12,50 zł netto plus należny podatek od
towarów i usług, miesięcznie za 1 m2 nieruchomości gruntowej w części zabudowanej
pawilonem handlowym, będącej przedmiotem współdzierżawy z osobami trzecimi oraz
współkorzystania z Gminą Słubice.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Id: 96171F92-E826-4DB7-9A85-13C290354F40. Projekt

Strona 2

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość opłaty
została ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XVI/132/2019 z dnia 28 listopada
2019 r. w wysokości 18,00 zł netto za 1 m2 i obejmuje ona w szczególności ochronę
targowiska, utrzymanie czystości, koszt wody i kanalizacji na częściach przeznaczonych do
wspólnego używania, koszt energii elektrycznej na częściach przeznaczonych do wspólnego
korzystania, przeglądy budowlane, gazowe, p-poż., utrzymanie zimowe, koszty osobowe
administratora oraz odbiór odpadów komunalnych. Ustalenie w miesiącu maju niższej stawki
w wysokości 12,50 zł netto za 1 m2 wynika z nie powstawania odpadów komunalnych na
terenie targowiska ze względu na nie prowadzenie działalności na terenie targowiska przez
podmioty gospodarcze, ustalonego niższego wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów
na usługę stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia targowiska miejskiego przy ul. Sportowej
w Słubicach i na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości oraz utrzymania
zimowego na terenie targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach.
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