UCHWAŁA NR XX/181/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
oraz określenia sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47, poz. 557) Rada Miejska w Łasku
uchwala, co następuje:

§1.1.Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaŜy na targowiskach, w następujących wysokościach:
1) sprzedaŜ obnośna z ręki, koszyka, pojemnika itp.
- 1,00 zł;
2) sprzedaŜ ze stołu odkrytego
- 6,00 zł;
3) sprzedaŜ z samochodu lub ciągnika z przyczepą o ładowności do 1,5 t albo
z wozu konnego:
a) płodów rolnych
- 3,00 zł,
b) pozostałych artykułów
- 7,00 zł;
4) sprzedaŜ z samochodu cięŜarowego lub ciągnika z przyczep o ładowności
powyŜej 1,5 t:
a) płodów rolnych
- 5,00 zł,
b) pozostałych artykułów
-12,00 zł;
5) sprzedaŜ zwierząt – od kaŜdej sztuki wystawionej na sprzedaŜ:
a)konie i bydło
- 5,00 zł,
b)jałowizna, cielęta owce, prosięta i inne
- 2,00 zł;
6) sprzedaŜ z przyczepy kempingowej lub innej
- 8,00 zł;
7) sprzedaŜ w miejscach wyznaczonych na stoisko:
a) o powierzchni do 10.00 m 2
-10,00 zł,

b) za kaŜdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni
- 0,50 zł;
powyŜej 10 m2
8) we wszystkich pozostałych przypadkach – za kaŜdy rozpoczęty metr
kwadratowy powierzchni zajmowanej w jakikolwiek sposób
- 3,00 zł.
2.W przypadku zbiegu róŜnych stawek opłaty, naleŜy pobrać opłatę
wyŜszą.
3. Zmiana miejsca sprzedaŜy (targowiska) w danym dniu powoduje
obowiązek uiszczenia opłaty targowej ponownie.
4.Wysokość stawki opłaty targowej nie moŜe przekroczyć 631,94 zł
dziennie.
§2.1.Zarządza się powszechny pobór opłaty targowej w drodze inkasa od
wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na targowiskach
i miejscach od tego wyznaczonych wg stawek określonych w uchwale.
2.Poboru opłaty targowej dokonują upowaŜnieni inkasenci.
3.Szczegółowy zakres praw i obowiązków inkasenta określa umowa
zawarta przez Burmistrza Łasku z inkasentem.
4.Na pobranie opłaty targowej inkasent obowiązkowo wydaje
pokwitowanie z kwitariusza przychodowego „Kasa przyjmie”.
5.Kwitariusze przychodowe „Kasa przyjmie” stanowią druki ścisłego
zarachowania.
6.Rozliczenia z zainkasowanych kwot inkasent dokonuje co tydzień.
§3. Za powszechny i prawidłowy pobór opłaty targowej we wszystkie dni
sprzedaŜy wg stawek określonych w uchwale oraz za właściwe i terminowe
rozliczanie inkasentów z pobranych kwot odpowiedzialny jest Burmistrz Łasku.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§5. Traci moc Uchwała Nr XIV/203/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia
24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz
określenia sposobu jej poboru.
§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
/-/ Robert Bartosik

