
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/320/2013 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie: zmian w uchwale nr XLI/298/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594), art. 19 ust.1 lit. a), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 

Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

Podatkowa (t.j Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm) Rada Miasta Lubania uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale nr XLI/298/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej w § 1 wprowadza się następujące zmiany:  

1. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

"2. Ustala się wysokości dziennych stawek opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną poza targowiskiem 

miejskim w następujących wysokościach:  

1. przy sprzedaży świątecznej, związanej ze świętami m.in. Świętem Zmarłych, Bożym Narodzeniem, 

Wielkanocą oraz sprzedaży sezonowej 15 zł /1m²,  

2. przy sprzedaży podczas jarmarków i kiermaszy organizowanych w okresie poprzedzającym Święta 

Bożego Narodzenia od 1-go grudnia do 24-go grudnia i w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc, związanych 

z handlem drzewkami i ozdobami świątecznymi - organizowanych wyłącznie przy ul. Rynek w części 

wyłączonej z ruchu kołowego 5 zł /1m²,  

3. przy sprzedaży sezonowej owoców miękkich i leśnych 15 zł /1m²,  

4. przy sprzedaży kwiatów ciętych i roślin ogrodowych 15 zł /1m²,  

5. przy sprzedaży produktów pszczelarskich nie przetworzonych 15 zł/1 m²,  

6. przy sprzedaży drobnych przedmiotów o charakterze pamiątkarskim 15 zł/1 m²".  

2. po ust.2 dodaje się ust. 3 o treści:  

3.Wysokość dziennej stawki opłaty targowej, o której mowa w ust.1 i 2 nie może przekroczyć kwoty 

maksymalnej określonej na podstawie przepisów art.19 ust.1 pkt a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLII/306/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 

zmiany Uchwały nr XLI/298/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

M. Kwolik 
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