
UCHWAŁA NR XLI/251/21 
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 25 października 2021 r. 

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 

 
Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Miasto Leżajsk. 

2. Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach oraz innych miejscach 
w których prowadzona jest sprzedaż na terenie Miasta Leżajska. 

§ 2. 1. Ustala dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach miejskich zlokalizowanych na terenie 
położonym w granicach administracyjnych miasta Leżajska w następujących wysokościach: 

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra: 

a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – 5,00 zł,  

b) artykułów przemysłowych - 10,00 zł,  

2) przy sprzedaży artykułów spożywczych: 

a) do 2 m2 powierzchni handlowej – 10,00 zł,  

b) pow. 2 m2 do 6 m2 powierzchni handlowej – 20,00 zł,  

c) pow. 6 m2 do 12 m2 powierzchni handlowej – 30,00 zł,  

d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 powierzchni handlowej – 5,00 zł,  

3) przy sprzedaży artykułów przemysłowych: 

a) do 2 m2 powierzchni handlowej – 15,00 zł,  

b) pow. 2 m2 do 6 m2 powierzchni handlowej – 25,00 zł,  

c) pow. 6 m2 do 12 m2 powierzchni handlowej – 35,00 zł,  

d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 powierzchni handlowej – 10,00 zł,   

4) przy sprzedaży z wozu, przyczepy ciągnikowej, samochodu osobowego, przyczepy handlowej, samochodu 
dostawczego do 2,5 tony: 

a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – 25,00 zł,  

b) artykułów przemysłowych – 30,00 zł,  

5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony: 

a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – 30,00 zł,  

b) artykułów przemysłowych – 40,00 zł.  

2. Ustala dzienne stawki opłaty targowej poza targowiskami miejskimi usytuowanymi na terenie 
położonym w granicach administracyjnych miasta Leżajska w następującej wysokości: 

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra: 

a) artykułów spożywczych oraz artykułów rolnych – 5,00 zł,  

b) przy sprzedaży artykułów przemysłowych – 10,00 zł,  

Id: 6A6684A7-152A-497A-8BDA-1FA10C29090F. Podpisany Strona 1



2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych takich jak zabawki, rękodzieło artystyczne, dewocjonalia: 

a) do 2 m2 powierzchni handlowej – 10,00 zł,  

b) pow. 2 m2 do 6 m2 powierzchni handlowej – 20,00 zł,  

c) pow. 6 m2 do 12 m2 powierzchni handlowej – 25,00 zł,   

d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 powierzchni handlowej – 5,00 zł,  

3) przy sprzedaży pozostałych artykułów przemysłowych, w tym odzież, obuwie, elektronarzędzia: 

a) do 2 m2 powierzchni handlowej – 20,00 zł,  

b) pow. 2 m2 do 6 m2 powierzchni handlowej – 30,00 zł,  

c) pow. 6 m2 do 12 m2 powierzchni handlowej – 40,00 zł,  

d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 powierzchni handlowej– 10,00 zł,  

4) przy sprzedaży artykułów spożywczych i rolnych: 

a) do 2 m2 powierzchni handlowej – 20,00 zł,  

b) pow. 2 m2 do 6 m2 powierzchni handlowej – 25,00 zł,  

c) pow. 6 m2 do 12 m2 powierzchni handlowej – 30,00 zł,   

d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 powierzchni handlowej – 5,00 zł.  

3. Za powierzchnię handlową o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 - 4 uważa się 
powierzchnię zajmowaną pod prowadzenie sprzedaży towarów, w skład której wchodzą w szczególności 
stoisko, zadaszenie, pojazd. 

§ 3. 1. Przy sprzedaży artykułów mieszanych uiszcza się opłatę o wyższej stawce. 

2. Od pawilonów handlowych zlokalizowanych na terenie targowisk miejskich nie pobiera się opłaty 
targowej. 

3. Opłata targowa pobierana jest w dniu dokonywanej sprzedaży. 

§ 4. 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. 

2. Inkasentem opłaty targowej ustala Spółdzielnię Socjalną „SZANSA" z siedzibą w Leżajsku. 

3. Ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokości 12% zainkasowanej kwoty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/154/20 Rady Miejskiej w Leżajsku. z dnia 9 września 2020 r. w sprawie 
określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, z późn zm. 

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

 

   

Wiceprzewodniczący  Rady 
Miejskiej w Leżajsku 

 
 

Mieczysław Sztaba 
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