
UCHWAŁA NR XII/66/2015 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia 23 września 2015 roku 

 

w sprawie  ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.)1 w związku z art. 15 i art. 
19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 849, z późn. zm.)2 i pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M. P. 
z dnia 14 października 2014 r. poz. 895) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących 

sprzedaży na targowisku. 

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, wozu konnego             5,00 zł 

2) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego dostawczego do 3,5 t            7,50 zł 

3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego dostawczego powyżej 3,5 t do 5 t         10,50 zł 

4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 5 t            17,00 zł 

5) przy sprzedaży z ławy z zadaszeniem – za 1 m bieżący zajętej powierzchni             5,00zł 

6) przy sprzedaży z ręki                  1,00 zł 

7) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 za powierzchnię zajętą do 20 m².              

2,00zł/m2 

8) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 za powierzchnię zajętą od 20 m² do 40 

m2  1,7 zł/m2 

9) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 za powierzchnię zajętą powyżej 40 m².          

1,5 zł/m2 

10) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 powierzchni zajętej do 20 m².   

11,00zł/m2 w przypadku uiszczenia opłaty z góry za pełny miesiąc kalendarzowy.  



11) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 powierzchni zajętej od 20 m² do 40m2  

10,00zł/m2 w przypadku uiszczenia opłaty z góry za pełny miesiąc kalendarzowy.  

12) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 powierzchni zajętej od 40m² do 70 m²    

9,00zł /m2 w przypadku uiszczenia opłaty z góry za pełny miesiąc kalendarzowy.  

13) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 powierzchni zajętej od 70 m² do 

100m²    8,00zł /m2 w przypadku uiszczenia opłaty z góry za pełny miesiąc kalendarzowy.  

14) przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt od 1-6 powierzchni zajętej  powyżej 100 m²    

7,00zł /m2 w przypadku uiszczenia opłaty z góry za pełny miesiąc kalendarzowy.  

2. Dzienna opłata targowa, obliczona na zasadach określonych w § 1 ust. 1, nie może 

przekroczyć 767,68 zł. 

3. Opłatę targową pobiera Urząd Miejski lub wyznaczony w drodze odrębnej uchwały 

inkasent. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna . 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/361/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 
2013r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty skarbowej na 
2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013, poz. 3535).  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528 i poz.774  
  


