U C H W A Ł A Nr 15/III/2002
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2003 rok.
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorządzie gminnym / jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.
zm./ oraz art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
/ jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683/

RADA MIEJSKA W LUBACZOWIE
postanawia:
§ 1
Ustalić dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1/. Za sprzedaż artykułów przemysłowych, żywnościowych i wyrobów własnej produkcji:
a/. za 1 m2 na straganie , ławie, placu i stoisku
2,90 zł.
b/. z ręki, kosza, skrzynki , wiadra
1,70 zł.
c/. z wozu konnego
4,10 zł.
d/. Z samochodu osobowego
5,80 zł.
e/. Z samochodu ciężarowego typu „ Bus” lub „ Nysa”
9,00 zł.
f/. Z samochodu ciężarowego, platformy
11,80 zł.
2.za sprzedaż każdej sztuki inwentarza żywego w wysokości:
a/. konia powyżej 2 lat
b/. krowy powyżej 2 lat
c/. jałowizny, źrebięta, świnie powyżej 6 m-cy
d/. Świnie do 6 m-cy, owce, kozy
e/. Cielęta i źrebięta do 6 m-cy

-

7,20 zł.
7,20 zł.
4,30 zł.
3,00 zł.
3,00 zł.

§ 2
1.Zleca się pobór opłaty targowej p. Wojciechowi MAMCZUR zam.
przy ul. Korzeniowskiego 29 w Lubaczowie za wynagrodzeniem 45% od
zainkasowanej kwoty na:
a/. placu targowym przy ul. Św. Anny i ulicach przyległych,
b/. na pozostałych targowiskach na terenie miasta Lubaczowa w obrębie których
jest prowadzony handel z ręki, koszy, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów
samochodowych itp. Za wyjątkiem miejsca wskazanego w niniejszej uchwale.

-

2

-

2.Pobór opłaty targowej na placu targowym Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego
„ROL-MECH „ Spółka z o.o. w Radymnie wykonuje w/w Spółka z o.o. za
wynagrodzeniem 85% od zainkasowanej kwoty.
3. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent w dniach prowadzenia handlu na targowiskach.
4.Ustala się termin płatności zainkasowanej kwoty opłaty targowej w okresach miesięcznych
do 5-tego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w
Lubaczowie.
§ 5
Traci moc uchwała Nr 112/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2001r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

