UCHWAŁA NR IX/61/15
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia 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 2015 r. poz. 1515), art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuję:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Stary Lubotyń opłatę targową.
§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:
1) od sprzedaży z:
a) ręki - 3 zł,
b) kosza, torby, skrzynki - 5 zł,
c) samochodów osobowych - 6 zł,
d) samochodów ciężarowych, przyczep - 10 zł,
e) zorganizowanego przez sprzedającego punktu sprzedaży – ława, pawilon, namiot itp. za
każdy 1 m2 powierzchni targowiska zajętej przez wymieniony obiekt - 2 zł;
2) od sprzedaży maszyn, sprzętu i urządzeń technicznych - 15 zł;
3) od sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego - 15 zł;
4) od sprzedaży części do środków transportowych - 15 zł.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej,
stosuje się stawkę wyższą.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Opłatę targową pobierać będą n/w inkasenci, wydając pokwitowanie urzędowe jako dowód jej
opłacenia:
1) Pan Krzysztof Głębocki,
2) Pan Robert Tyszka,
3) Pan Adam Lendzioszek.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów wynosi 10% pobranych i terminowo odprowadzonych
kwot opłaty targowej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/21/04 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 28 września
2004 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Jan Janusz Podbielski
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