
 

 

UCHWAŁA NR VII/72/2019 

RADY MIASTA LUBAWA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) 

Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/41/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę 

w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2 kwietnia 2019 r., poz. 1757) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"na targowisku miejskim przy ulicy Kopernika: 

1) przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, wózka, wieszaka - 10 zł, 

2) ze stołu, ławy, straganu, stoiska - 20 zł, 

3) inne niż wymienione w pkt. 1-2 - 25 zł" 

2. w § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

" 2. na targowisku miejskim przy ul. Łąkowej: 

1) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy - 30 zł, 

2) przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, wózka, wieszaka - 10 zł, 

3) ze straganu, stoiska - 20 zł, 

4) przy sprzedaży bufetowej z rożna - 25 zł, 

5) inne niż wymienione w pkt. 1-4 - 25 zł.” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubawa oraz targowiskach miejskich. 

 Przewodniczący Rady 

Jan Sarnowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 3309
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