…………………………………………….…

Podkowa Leśna, dnia……………………… r.

(imię i nazwisko)
……………………………………………….
……………………………………………….
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………
(numer telefonu)

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA HANDEL NA TERENIE MIASTA
Zwracam się o wydanie zgodny na sprzedaż……………………………………………………..
przy ul.………………………………………………………………..……………w Podkowie Leśnej
w dniach………………………………………………………………………………...........................
Sprzedaż będzie prowadzona*/:
ze straganu/stołu handlowego o krawędzi stoiska…………………..,
z samochodu
z samochodu dostawczego do 1,5 t ładowności
z przyczepy/naczepy
z namiotu o szerokości do 3 m
z namiotu o szerokości powyżej 3 m
z wózka ręcznego/roweru/z ręki i kosza
*/ właściwe skreślić

…………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych, którym jest Urząd
Miasta Podkowa Leśna reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
…………………………………………………………
podpis wnioskodawcy/ów
Zgodnie z uchwałą Nr 75/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa leśna z dnia 26 listopada 2015 r. dzienna stawka opłaty
targowej za sprzedaż wynosi:
ze straganu/stołu handlowego za 1 mb krawędzi stoiska – 5 zł,
z samochodu – 10 zł,
z samochodu dostawczego do 1,5 t ładowności – 15 zł,
z przyczepy/naczepy – 10 zł,
z namiotu o szerokości do 3 m – 10 zł,
z namiotu o szerokości powyżej 3 m – 20 zł,
z wózka ręcznego/roweru/z ręki i kosza – 6 zł.
Opłatę targową zgodnie z ww. Uchwałą należy wnieść najpóźniej w dniu sprzedaży.
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1923) należy wnieść opłatę
skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty. W tytule przelewu należy wpisać „opłata skarbowa”.
Opłatę skarbową i opłatę targową należy wnieść w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia w Podkowie Leśnej,
przy ul. Słowiczej 1H na konto: 61 9291 0001 0090 4962 2000 0010 lub przelewem
na konto: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851.
Potwierdzenie opłaty skarbowej i opłaty targowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Podkowa Leśna osobiście bądź
na adres email: urzadmiasta@podkowalesna.pl

