
ZARZĄDZENIE NR 847/2020 
PREZYDENTA MIASTA MIELCA 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

o zmianie zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji stanowisk handlowych na 
targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. Wolności, ul. Sandomierskiej 

i ul. Sportowej w Mielcu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminów targowisk miejskich 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

W zarządzeniu Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. 
Wolności, ul. Sandomierskiej i ul. Sportowej w Mielcu , wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie:    

„§ 6. 1. Rezerwacja stanowiska handlowego ma charakter odpłatny. 

2. Wysokość opłaty za rezerwację stanowiska handlowego ustala się na 25 złotych miesięcznie za 
jedno stanowisko, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku rolników którzy prowadzą sprzedaż produktów rolno-spożywczych i rolno-
spożywczych w systemie rolnictwa ekologicznego na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” 
przy ul. Wolności w Mielcu wysokość opłaty określonej w ust. 1 ustala się na 18 złotych miesięcznie za 
jedno stanowisko. 

4. Za rolnika, o którym mowa w ust. 3 uznaje się osobę, która przedstawi zaświadczenie właściwej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające objęcie tej osoby ubezpieczeniem 
społecznym rolników lub aktualną decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego bądź zaświadczenie 
właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzające złożenie przez tę osobę 
wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników. 

5. Opłatę za rezerwację stanowiska handlowego w wysokości ustalonej w ust. 3 stosuje się 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
płatności końcowej z tytułu przyznania pomocy na operacje typu „Inwestycje 
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, 
poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego dofinansowaniem 
z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.”. 

      

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Prezydent Miasta Mielca 
 
 

Jacek Wiśniewski 
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