
                                           

                                                               Ceny wjazdu

Lp. Cennik opłat targowych w PLN Wtorek,
piątek

Sobota Niedziela

1 2 3 4 5
1 Przy sprzedaży z:

a) wozu konnego 6,00 3,00 9,00
b) ciągnika z przyczepą 6,00 3,00 9,00
c) samochodu osobowego, mikrobusu, samochodu 
    dostawczego o ładowności do 1 tony

7,00 3,50 10,50

d) samochodu osobowego, mikrobusu,
     samochodu dostawczego o ładowności 1 t.
     z  przyczepą

8,00 4,00 12,00

e)  samochodu ciężarowego i autobusu 14,00 7,00 21,00
f)  samochodu ciężarowego i autobusu z przyczepą 17,00 8,50 25,50
g)  przyczep i naczep bez samochodu ciężarowego 13,00 6,50 19,50

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra 
itp.: artykułów spożywczych własnej produkcji jak ser, 
masło, jaja,  drób itp.

2,00 1,00 3,00

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki wyrobów jubilerskich, 
skór, futer, zegarów itp.

8,00 4,00 12,00

4. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru itp. 2,00 1,00 3,00
5. Za jednorazowe zajęcie placu pod stoisko sprzedaży z 

regału za 1m² powierzchni
4,00 2,00 6,00

6. Za jednorazowe zajęcie placu pod stoisko lub towar 
przeznaczony do sprzedaży za 1m² powierzchni

3,00 1,50 4,50

7. Sprzedaż z kiosków, budek i budynków stałych od 1m² 
zajmowanej powierzchni zewnętrznej

1,50 0,75 2,25

8. Sprzedaż motorowerów, rowerów 3,00 1,50 4,50
9. Sprzedaż  z namiotów o powierzchni do 8m² 10,00 5,00 15,00

a) za każde jednorazowe zajęcie placu dodatkowo przed
    namiotem za 1m² powierzchni

4,00 2,00 6,00

10. Sprzedaż z namiotów o powierzchni powyżej 8 m² 25,00 12,50 37,50
a) za każde jednorazowe zajęcie placu dodatkowo przed 
    namiotem za 1m² powierzchni 4,00 2,00 6,00

11. Za jednorazowe zajęcie placu przy stoisku handlowym, a 
będące zapleczem magazynowym za 1m² powierzchni

4,00 2,00 6,00

12. Za wjazd na giełdę:
a) samochodu osobowego, samochodu dostawczego
    o ładowności do 1 tony

10,00 5,00 15,00

b) samochodu osobowego, samochodu dostawczego
    o ładowności do 1 tony z przyczepą

11,00 5,50 16,50

c) samochodem ciężarowym, autobusem 14,00 7,00 21,00

d) samochodem ciężarowym i autobusem z przyczepą 14,00 7,00 21,00

e) motocyklem 5,00 2,50 7,50

f) motorowerem, rowerem 3,00 1,50 4,50



g) przyczepy naczepy campingowej, przyczepy z łódką 6,00 3,00 9,00

h) wjazd ciągnikiem 6,00 3,00 9,00

13. Sprzedaż gołębi, psów, itp. 3,00 1,50 4,50
14. Przy sprzedaży z samochodu z równoczesnym zajęciem 

dodatkowego placu pod stoisko przy samochodzie, 
stosuje się opłatę łączną określoną  pkt.1 i 6 .


