
UCHWAŁA NR V/34/2015
RADY MIASTA ŁUKÓW

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty 
targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie 

Miasta Łuków

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.), art. 15 i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) i art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz 749 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach określonych 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przy ustalaniu opłaty targowej zależnej od wielkości powierzchni zajmowanej pod sprzedaż, wielkość 
opłaty nalicza się za każdy rozpoczęty metr kwadratowy tej powierzchni.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie, ul. Warszawska 
19.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2 w wysokości 30% pobranych kwot.

§ 4. 1. Całkowita kwota należnej opłaty targowej jest uiszczana w dniu i miejscu dokonywania sprzedaży 
gotówką do rąk osoby upoważnionej do inkasa.

2. Osoba upoważniona do inkasa pobierająca opłatę targową zobowiązana jest wydać wpłacającemu 
urzędowy dowód wpłaty na wartość pobranej kwoty z naniesioną datą wystawienia.

3. Urzędowym dowodem wpłaty są kwity opłaty targowej.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/372/2013 Rady Miasta Łuków z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie 
określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzania jej 
poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej na terenie Miasta Łuków (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2013 r. poz. 2636), zmieniona uchwałą Nr XLV/511/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 
17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/372/2013 Rady Miasta Łuków z dnia 9 maja 
2013 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty 
targowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów opłaty targowej na terenie Miasta 
Łuków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz.2247).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.  

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodełko
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Załącznik do Uchwały Nr V/34/2015

Rady Miasta Łuków

z dnia 25 lutego 2015 r.

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ NA TARGOWISKACH NA TERENIE
MIASTA ŁUKÓW

Lp. Rodzaj czynności
Wysokość

opłaty targowej
w zł.

1.

2.

3.

4.

Zwierzęta gospodarskie od każdej wystawionej do sprzedaży sztuki

Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej itp.
a) o ładowności do 1 t. oraz wozów konnych
b) o ładowności powyżej 1 t. do 3,5 t.
c) o ładowności powyżej 3,5 t.

Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza
a) sera, jaj, masła, kwiatów, jagód, żywego drobiu, gołębi, królików itp.
b) artykułów przemysłowych

Przy sprzedaży stacjonarnej lub straganowej niezależnie od branży
za 1 m ² powierzchni wykorzystywanej w celach handlowych.

6,00

10,00
17,00
25,00

2,00
5,00

6,00
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