
 

 

UCHWAŁA NR V/47/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  

U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Miejskiej Mielec wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

1) stragan, namiot, stół – urządzenie posiadające własną konstrukcję, zadaszone lub nie zadaszone, 

niezwiązane trwale z gruntem, 

2) ława handlowa - urządzenie targowiskowe udostępnione przez gminę, posiadające własną konstrukcję, 

zadaszone lub nie zadaszone, związane trwale z gruntem,  

3) pojazd – w szczególności samochód osobowy, samochód dostawczy, przyczepa lub naczepa, 

4) punkt sprzedaży – miejsce, w którym osoba prowadzi sprzedaż, w szczególności z ręki, kosza, wiadra, 

skrzyni, namiotu, straganu, stołu, ławy handlowej, pojazdu, 

5) powierzchnia sprzedaży – teren stanowiący sumę powierzchni punktu sprzedaży i obszaru służącego 

sprzedającemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą w tym miejsce przeznaczone na 

ekspozycje i magazynowanie towaru: pudła, kosze, wieszaki, manekiny, itp. oraz obszar zajęty dla potrzeb 

bytowych samego handlującego, 

6) stanowisko handlowe – oznaczona i wyodrębniona przestrzeń sprzedaży zajęta przez sprzedającego. 

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. 

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 4. Opłatę targową pobiera się: 

1) jako iloczyn powierzchni sprzedaży i stawki opłaty targowej za 1m
2
, 

2) lub za każdy rozpoczęty metr bieżący zajętej towarem ławy handlowej, 

3) lub według stałej stawki kwotowej określonej dla danego stanowiska handlowego, 
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4) lub według kwoty określonej od sprzedających lub pojazdu. 

§ 5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej określanej 

corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. 

§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej: 

1) sprzedaż prowadzoną na terenie miasta podczas i w miejscu imprez, festynów i kiermaszów 

organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Miejską Mielec, 

2) sprzedaż prowadzoną podczas imprez o charakterze charytatywnym. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

opłaty targowej. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr V/47/2019 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

L.P Rodzaj i sposób sprzedaży Jednostka miary 
Kwota 

(zł) 

1 2 3 4 

1 Plac targowy przy ulicy Wolności 

 
a 
sprzedaż z ręki, kosza, torby, wiadra itp. wytwory własnej 

produkcji 
od sprzedającego 1,00 

 b sprzedaż z pojazdu za jeden pojazd 25,00 

 c sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za 1 m
2
 powierzchni sprzedaży 3,00 

 d sprzedaż z ław handlowych za 1 m.b. 6,00 

2 Plac targowy przy ulicy Sandomierskiej 

 
a 
sprzedaż z ręki, kosza, torby, wiadra itp. wytwory własnej 

produkcji 
od sprzedającego 1,00 

 b sprzedaż z pojazdu za jeden pojazd 25,00 

 c sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za1 m
2
 powierzchni sprzedaży 2,00 

 d sprzedaż z ław handlowych za 1 m.b. 2,00 

3 Plac targowy przy ulicy Sportowej 

 
a 
sprzedaż z ręki, kosza, torby, wiadra itp. wytwory własnej 

produkcji 
od sprzedającego 1,00 

 b sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za 1 m
2
 powierzchni sprzedaży 3,00 

 c sprzedaż ze stanowiska handlowego 3x6 stała stawka kwotowa 36,00 

 d sprzedaż ze stanowiska handlowego 6x6 stała stawka kwotowa 72,00 

4 Pozostałe  

 
a 
sprzedaż z ręki, kosza, torby, wiadra itp. wytwory własnej 

produkcji 
od sprzedającego 4,00 

 b sprzedaż z pojazdu za jeden pojazd 50,00 

 c sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za 1 m
2
 powierzchni sprzedaży 6,00 
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