
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/296/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 1, 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 2019 r. poz. 1170 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) miejsce sprzedaży – punkt, w którym osoba prowadzi sprzedaż, w szczególności z ręki, kosza, wiadra, 

skrzyni, namiotu, straganu, stolika handlowego, pojazdu;  

2) zajmowana powierzchnia sprzedaży – jednolity obszar, stanowiący sumę miejsca sprzedaży i terenu 

służącego sprzedającemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, w szczególności do 

ustawienia wyposażenia dla celów sprzedaży, ekspozycja i magazynowania towarów, składowania 

opakowań po towarach jak również teren dla potrzeb bytowych samego sprzedającego; 

3) pojazd – samochód osobowy, samochód dostawczy, przyczepa lub naczepa; 

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

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na wyznaczonych Targowiskach Miejskich 

zlokalizowanych w Mielcu w następujących wysokościach: 

1) Targowisko Miejskie przy ulicy Wolności:  

a) sprzedaż z powierzchni placu i we wnękach - za 1 m
2
 zajętej powierzchni sprzedaży - 3,00 zł 

2) Targowisko Miejskie przy ul. Sportowej: 

a) sprzedaż ze stanowiska handlowego (3x6) – 36,00 zł 

b) sprzedaż ze stanowiska handlowego (6x6) – 72,00 zł 

c) sprzedaż z powierzchni placu - za 1 m
2
 zajętej powierzchni sprzedaży - 3,00 zł 

3) Targowisko Miejskie przy ul. Sandomierskiej: 

a) sprzedaż z powierzchni placu i na ławach handlowych - za 1 m
2
 zajętej powierzchni sprzedaży - 2,00 zł 

4) Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Mielcu: 

a) sprzedaż w strefie A,B,C ze stanowiska handlowego - 12 zł 
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2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej poza wyznaczonymi Targowiskami Miejskimi 

w następujących wysokościach: 

1) sprzedaż - za 1 m
2
 zajętej powierzchni sprzedaży - 6,00 zł 

2) sprzedaż z pojazdu – 50,00 zł; 

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

4. 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 według stałej stawki kwotowej określonej dla danego stanowiska handlowego; 

3) lub według kwoty określonej od pojazdu. 

§ 5. 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. 

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

corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

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

§ 9. Traci moc uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłaty 

targowej. 

§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/271/220 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie opłaty targowej. 

§ 11. 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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