
UCHWAŁA NR I/222/17 

RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie opłaty targowej 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 ze zmianami), art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 716 ze zmianami), art. 47 § 4 lit. a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska 

w Lubawce uchwala, co następuje: 

 

     § 1. Na terenie miasta i gminy Lubawka wprowadza się opłatę targową. 

 

     § 2. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

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

stawkę wyższą. 

 

     § 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowisku. 

 

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

 

2. Pobór opłaty skarbowej powierza się inkasentowi, którym jest Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce 

z siedzibą przy ulicy Zielonej 12. 

 

3. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 95% kwoty zainkasowanej i wpłaconej 

na rachunek bankowy organu podatkowego. 

 

4. Inkasent pobierający opłatę targową zobowiązany jest rozliczyć i wpłacić zainkasowaną opłatę na 

rachunek bankowy Gminy Lubawka, w cyklu cotygodniowym, w każdy poniedziałek. 

 

5. Poboru opłaty targowej inkasent dokonuje na blankietach opłaty targowej opieczętowanych pieczęcią 

Gminy Lubawka. 

 

     § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka. 

 

     § 6. Traci moc uchwała nr I/126/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie        

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia 

wprowadzenia i poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie gminy Lubawka. 

 

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

Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Lubawce 

 

Wanda Zabiegło 


