UCHWAŁA NR XVIII/163/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 30 listopada 2011 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 (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, z 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr
226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) i obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek
organizacyjntch nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach,
w następujących wysokościach:
1) sprzedaż obnośna z ręki, koszyka, pojemnika itp.  2,00 zł;
2) sprzedaż z samochodu lub ciągnika z przyczepą o ładowności do 1,5 t albo z wozu konnego:
a) płodów rolnych  5,00 zł,
b) pozostałych artykułów  10,00 zł;
3) sprzedaż z samochodu ciężarowego lub ciągnika z przyczepą o ładowności powyżej 1,5 t:
a) płodów rolnych  7,00 zł,
b) pozostałych artykułów  15,00 zł;
4) sprzedaż z przyczepy kempingowej, wózka  10,00 zł;
5) sprzedaż w miejscach wyznaczonych na stoisko:
a) o powierzchni do 10,00 m2  12,00 zł,
b) za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni powyżej 10 m2  1,50 zł.
2. W przypadku zbiegu różnych stawek opłaty, należy pobrać opłatę wyższą.
3. Zmiana miejsca sprzedaży (targowiska) w danym dniu powoduje obowiązek uiszczenia opłaty
targowej ponownie.
4. Wysokość stawki opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 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
sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych wg stawek określonych w uchwale.
2. Poboru opłaty targowej dokonują upoważnieni inkasenci.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków inkasenta określa umowa zawarta przez Burmistrza Łasku
z inkasentem.
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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 sprzedaży wg stawek
określonych w uchwale oraz za właściwe i termnowe rozliczanie inkasentów z pobranych kwot
odpowiedzialny jest Burmistrz Łasku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Łasku z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 166, poz. 1585, Nr 305, poz. 2610).
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik
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