
OA.0007.1.70.2015 

Uchwała Nr XII/91/2015 
Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 3 grudnia 2015 r. 
 
 
 

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta 
Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty 
targowej 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i  pkt 15, art. 40 ust. 41 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 515 j.t.), art. 15 ust. 1 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 . poz. 849 z późn. zm.)  oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 
dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: 

 
 

§ 1. Gmina Miasto Łańcut wprowadza opłatę targową od osób fizycznych i prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży 
na targowiskach na terenie miasta Łańcuta. 

 
 

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach na terenie 
miasta Łańcuta w następującej wysokości: 

1) sprzedaż ze stołów stacjonarnych z zadaszeniem: 
a) do 2,5 m² zajmowanej powierzchni                                      17,00 zł 
b) za każdy następny 1 m²                                                           9,00 zł 

2) sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki, stelaża, stolika rozkładanego: 
a) płodów rolnych: 

- do 4 m² zajmowanej powierzchni – włącznie                      4,00 zł 
- za każdy następny 1 m²                                                        2,00 zł 

b) innych artykułów przemysłowych i spożywczych: 
− do 5 m² zajmowanej powierzchni – włącznie                     11,00 zł 
− za każdy następny 1 m²                                                         3,00 zł 

3) sprzedaż z : 
a)  samochodu osobowego                                                            11,00 zł 
b) samochodu o ładowności do 1 tony                                         21,00 zł 
c) samochodu o ładowności powyżej 1 tony                                26,00 zł 
d) przyczepy ciągnikowej                                                              6,00 zł 
e) wozu konnego                                                                            3,00 zł 

4) sprzedaż z kiosku typu „kopertowego”                                            8,00 zł 
5) sprzedaż kwiatów: 

a)  ogrodowych                                                                               4,00 zł 
b) chryzantem: 



− do 5 m² zajmowanej powierzchni – włącznie                              26,00 zł 
− za każdy następny 1 m²                                                                  6,00 zł 
c)  szklarniowych                                                                          23,00 zł 

6) sprzedaż zniczy: 
a) do 5 m² zajmowanej powierzchni – włącznie                               26,00 zł 
b) za każdy następny 1 m²                                                               6,00 zł 

 
 

§ 3. Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
 
 

§ 4. Poboru opłaty dokonywać będzie inkasent Pan Witold Bauer i Pani Maria Blejer 
pracownica Urzędu Miasta, na obszarze targowisk i wszelkich innych miejscach, na których 
prowadzony jest handel (z ręki, koszy, stoisk, samochodów itp.) na terenie miasta Łańcuta 

 
 

§ 5. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości 
prawnej są zobowiązane do zapłaty  opłaty targowej w chwili wezwania do jej uiszczenia 
przez inkasenta. 

 
 

§ 6. Opłata targowa pobierana jest w gotówce bezpośrednio na miejscu i w dniu 
dokonywania sprzedaży za dowodem wpłaty. 

 
 

§ 7. Z tytułu opłaty targowej inkasentowi przysługuje  wynagrodzenie prowizyjne 
w wysokości 15 % osiągniętych wpływów z inkasa. 

 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 
 
 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XI/77/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 
roku w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. 

 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. 

 
 

§ 11. Uchwała podlega rozpowszechnieniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 

Andrzej Barnat 


