
 

 

UCHWAŁA NR XIV / 131 / 2020 

RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Sieniawa, określenia  

dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz 

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków 

i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738) - Rada Miejska w Sieniawie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Sieniawie: 

1) wprowadza na terenie Miasta Sieniawa opłatę targową; 

2) określa wysokość stawek opłaty targowej; 

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określa inkasenta. 

§ 2. 1. Ustala się dzienna stawkę opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na Targowisku 

Miejskim w Sieniawie zlokalizowanym przy ul. Poniatowskiego na działce  o numerze ewidencyjnym  

829/3, w wysokości: 

1) przy sprzedaży obnośnej, z ręki, z wózka ręcznego, kosza oraz stanowiska nie przekraczającego  

6m
2
 - 10 zł, 

2) przy sprzedaży artykułów rolnych i spożywczych na stanowiskach w strefie "Mój Rynek" - 10,00 zł 

3) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni od 6 m
2
 do 16 m

2
- 20,00 zł, 

4) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni powyżej 16 m
2
 - 30,00 zł oraz 2,00 zł za każdy  

rozpoczęty m
2
. 

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży  w miejscach poza 

wyznaczonym Targowiskiem Miejskim w Sieniawie w wysokości: 

1) przy sprzedaży obnośnej, z ręki, z wózka ręcznego, kosza oraz stanowiska nie przekraczającego 6 m
2
 - 

100,00 zł, 

2) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni powyżej 6 m
2
 - 100,00 zł oraz 25,00 zł za każdy rozpoczęty 

m
2
, 

2. Dzienna łączna kwota opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej dziennej stawki opłaty 

targowej ogłoszonej przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy. 
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§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży. 

2. Inkasentem określa się Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie 

3. Pobór opłaty następuje w dniu dokonywania sprzedaży u inkasenta lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy 

w Sieniawie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc UCHWAŁA Nr XIII/84/2016 RADY 

MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 

oraz sposobu jej poboru 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Danuta Król 
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