
UCHWAŁA NR 550/XLI/2009  

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE  

z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz 

wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 28 §
4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.

zm.) uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala s ię  dzienne stawki opłaty targowej dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości: 

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą.  

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 681,54 zł.  

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

§ 5. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.  

§ 7. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

1) Za sprzedaż artykułów przemysłowych, żywnościowych i wyrobów własnej produkcji: 

a) z ręki, kosza, skrzynki, wiadra 2,20 zł

b) z namiotów i stoisk typu "szczęka" o powierzchni do 8 m2 włącznie 16,20 zł

c) z namiotów i stoisk typu "szczęka" o powierzchni do 15 m2 w łącznie 32,40 zł

oraz za każdy następny 1m2 3,60 zł

d) za 1 m2 z ławy, placu, stoiska (w tym zadaszonego) 3,60 zł

e) z wozu konnego 5,00 zł

f) z samochodu osobowego 7,60 zł

g) z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie 10,80 zł

h) z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 14,10 zł

2) Za sprzedaż każdej sztuki inwentarza żywego w wysokości:

a) świnie do 6 m-cy, owce, kozy 3,60 zł

b) cielęta i źrebięta do 6 m-cy 3,60 zł

c) jałowizny, źrebięta, świnie powyżej 6 m-cy 5,10 zł

d) konia powyżej 2 lat 8,60 zł

e) krowy powyżej 2 lat 8,60 zł

1) Zleca się  pobór  opłaty targowej w drodze  inkasa Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie
mieszczącemu się  przy ul. 3 Maja 6 37 - 600 Lubaczów, za wynagrodzeniem 25% od zainkasowanej kwoty
na: 

a) placu targowym przy ul. Św. Anny i ulicach przyległych

b) na  pozos tałych targowiskach na terenie miasta Lubaczowa, w obrębie których prowadzony jest handel
z ręki, koszy, stoisk, namiotów, wozów konnych, samochodów, przyczep samochodowych itp. 

2) Poboru opłaty targowej inkasent dokonuje codziennie.

3) Usta la s ię  termin pła t ności zainkasowanej kwoty opłaty targowej w okresach miesięcznych do 5-go dnia

każdego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego. 

4) Inkasent potwierdza uiszczenie opłaty targowej przez zobowiązanych do jej zapłaty: 

- biletami wg wzoru zatwierdzonego do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, określonymi przez

Burmistrza Miasta Lubaczowa, lub 

- kwitariuszami przychodowymi opłaty targowej, wydanymi przez Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu

Miasta Lubaczów i stanowiącym druki ścisłego zarachowania. 
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