
UCHWAŁA NR X/46/2015
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności 
i wysokości stawek opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) – Rada Miasta 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Stoczek Łukowski .

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki – 4,00 zł;

2) od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego lub przyczepy ciągnikowej – 5,00 zł;

3) od sprzedaży z samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności do 1,5 tony - 10,00 zł;

4) od sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 tony – 15,00 zł;

5) od sprzedaży mięsa i wędlin – 25,00 zł;

6) od sprzedaży z placu targowiska przy zajęciu na towary 1 mb placu, mierzonego wzdłuż ciągu 
komunikacyjnego – 4,00 zł;

7) od sprzedaży zwierząt gospodarskich za sztukę:

a) od prosiąt w wieku do 3 miesięcy – 1,00 zł;

b) od cieląt, owiec, kóz, trzody chlewnej - 3,00 zł;

c) od krów, jałówek, bukatów – 10,00 zł;

d) od koni – 15,00 zł;

8) od sprzedaży towarów z jednego wyznaczonego stoiska handlowego na Placu T. Kościuszki – 80,00 zł;

9) od sprzedaży towarów z jednego wyznaczonego stoiska handlowego przy ulicy Kościelnej – 100,00 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest bez wezwania - na rachunek bankowy budżetu miasta lub u inkasenta.

2. Określa się termin płatności opłaty na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/263/2002 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 10 września 2002 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Czub
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