
Cennik opłat obowiązujących na targowisku: Plac Nowy 
 

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 
Handel 
– stoisko naziemne 1 m ²  /jednorazowo/ 

płody rolne, warzywa i owoce , artykuły spożywcze nieprzetworzone, ,rozsady 4,00 zł 

 art. przemysłowe, wyroby artystyczne, obwarzanki, art. spożywcze przetworzone, 

rzeczy nowe, kwiaty, rzeczy używane starocie (z wyłączeniem soboty) 

6,00 zł 

– stół handlowy ok.2 m ²  ½  stołu handlowego odpowiada ½ ceny opłaty 

płody rolne, warzywa i owoce , art. spożywcze nieprzetworzone, rozsady 10,00 zł 

art. przemysłowe, wyroby artystyczne, obwarzanki, art. spożywcze przetworzone, rzeczy 

nowe, kwiaty,  rzeczy używane, starocie (z wyłączeniem soboty) 

 14,00 zł 

- torba, sprzedaż z ręki                                                                                                                   1,50 zł     

- mała klatka (do 30 x 30 x 30 cm)     3,00 zł 

- duża klatka (powyżej 50 x 50 x 50 cm). 3,50 zł 

                               ½ stołu handlowego  odpowiada  ½ ceny opłaty 

OPŁATA  REZERWACYJNA 

                     

Opłata za rezerwacje stołu/miesięcznie/ok.2m² pon.- sob.(płody rolne,art. spożywcze) 66,00zł 

Opłata za rezerwacje stołu/miesięcznie/ok.2m² pon.- pt.(art. przemysłowe i inne) 

 

    -   /SOBOTY/  - GIEŁDA  STAROCI   I  ART.  INNE   ZA ZAJĘCIE MIEJSCA 

66,00zł 

  

  

Opłata stała( miesięczna) ok. 2 m ²   stół handlowy/stoisko naziemne/ 120,00zł 

Opłata (jednorazowa)ok.2m²stół handlowy/stoisko naziemne +stelaż do15.00 kaucja/  30,00zł* 

     -/ NIEDZIELA/  - GIEŁDA  ODZIEŻY I ART.  INNE ZA ZAJECIE MIEJSCA  

Stoisko naziemne ok. 3 m ²(pod  Okrąglakiem) wszystkie niedziele w miesiącu(miesięcznie)       184,00zł                                      
Stoisko naziemne  ok.2 m ²  stała opłata (miesięcznie) wszystkie niedziele w miesiącu 128,00zł 

 Opłata (jednorazowa) za zajęcie stoiska naziemnego ok 2m² za każdą niedzielę   32,00zł 

                       Miejsca naziemne  o nr.-  F1-F4, O1- O4 ,K1-K2   

-stała opłata za miejsce naziemne wszystkie niedziele w  miesiącu(miesięcznie)ok 2 m ²       108zł                   
- Opłata (jednorazowa) za zajęcie stoiska naziemnego ok 2m² za każdą niedzielę                                                                                               27,00zł 

Stoły handlowe  ok.2 m ²  stała opłata (miesięcznie) za wszystkie  niedziele w danym miesiącu                                                                                                208,00 zł 

 Opłata (jednorazowa) za każdą niedzielę za stół handlowy ok.2 m²                                       52,00zł 

Stoły handlowe o nr 1-12, 71-82, stała opłata miesięcznie)ok.2m² wszystkie  niedziele w miesiącu                                                                                                                                                                                     176,00 zł 

 Opłata (jednorazowa za każdą niedzielę) za stół handlowy o nr.1-12,71-82 ok 2 m ²                            44,00zł 
  OPŁATA  ZA  BEZUMOWNE  PARKOWANIE  ROWERÓW  I  POJ.  JEDOŚLADOWYCH 

 - opłata  jednorazowa  za jeden dzień                                                    20,00zł 

- opłata za przechowanie powyżej 1 dnia i za każdy  kolejny dzień 10,00zł 

-opłata jednorazowa za wypożyczenie stelaża za 1 dzień/godź7.00-15 kaucja50zł/     

 -opłata jednorazowa za wypożyczenie łóżka za 1 dzień/godź7.00-15 kaucja50zł/                                                                                                                                                                                                    

7.00zł* 

6.00zł* 

-opłata jednorazowa za wypożyczenie krzesła pon.- sob /godź8.00-15 kaucja20zł/                                                                                                                                                                                                    2.00zł* 

-opłata jednorazowa za wypożyczenie krzesła w niedzielę /godź 8.00-15 kaucja20zł/                                                                                                                                                                                                    3.00zł* 

Za  zajęcie  powierzchni  powyżej ½  stołu handlowego, opłata  należna  jak za  cały  stół   handlowy. 

*Obowiązkowo pobierana kaucja na czas wypożyczenia 

 

Prócz opłat ujętych w powyższym cenniku obowiązuje dzienna stawka opłaty targowej zgodnie 
z Uchwałą Nr LXXVIII/761/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 1997 roku, pobierana 
przez inkasentów P.H.U. „Kazimierz” Sp. z o.o., odprowadzana do Wydziału Podatków i Opłat 
Urzędu Miasta Krakowa. 
 

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 
 
 

Kraków, dnia 01 sierpnia   2014 r. 


