
UCHWAŁA NR 117/XXVIII/2016
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej 
poboru na terenie Gminy Łącko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296), 
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłatach lokalnych w 2016 r. (M.P. 2015 poz. 735).

Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łącko opłatę targową.

2. Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie 
Gminy Łącko.

3. Sprzedaż na targowisku „ Mój Rynek”

a) Przy sprzedaży :

- z ciągnika i wozu konnego – 10 zł;

- samochodu osobowego, dostawczego, platformy, przyczepy od samochodu, o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 Mg – 16 zł;

- samochodu ciężarowego, platformy, przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg - 25zł.

b) Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego zadaszonego wg zajmowanej powierzchni:

- do 1 m² przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 2 zł

- powyżej 1m2 do 7 m² - 8 zł

- powyżej 7m2 do 14 m² - 14 zł

- za każdy rozpoczęty 1 m² powyżej 14 m² - 1 zł

- za zajęcie stołu handlowego do 1m2 - 3 zł

- za zajęcie stołu handlowego, za każdy rozpoczęty 1m2 powyżej 1m2 - 1 zł

c) Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego niezadaszonego wg zajmowanej powierzchni:

- do 1m2 przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 1 zł

- powyżej 1m2 do 7 m² – 6 zł

- powyżej 7 m² do 14 m² - 12 zł

- powyżej 14 m² do 20 m² - 20 zł

- za każdy rozpoczęty 1 m² powyżej 20 m² - 1 zł

4. Sprzedaż na targowisku „ Mały  Rynek” i „Targowica Pod Jeżową”

a) Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego zadaszonego – wiaty według zajmowanej powierzchni:

- do 7 m² - 10 zł

- powyżej 7m2 do 14 m² - 18 zł

b) Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego niezadaszonego według zajmowanej powierzchni:

- do 1m2 przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 3 zł
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- od 1m2 do 6 m² (jedno stanowisko) – 10 zł

- powyżej 6 m² do 14 m² - 15 zł

- powyżej 14 m² do 20 m² - 20 zł

- za każdy rozpoczęty 1 m² powyżej 20 m² - 1 zł

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na obszarze Gminy Łącko w drodze inkasa.

2. Upoważnia się do poboru opłaty targowej w drodze inkasa Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr 96/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 
listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz 
sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała-Gawełek
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