UCHWAŁA NR VII/73/15
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala:
§ 1. Opłatę targową za każdy dzień sprzedaży towaru ustala się w następującej wysokości:
1) z samochodu ciężarowego - 16 zł,
2) z samochodu osobowego lub wozu konnego - 12 zł,
3) ze stołu umieszczonego w stoiskach zadaszonych murowanych - 14 zł,
4) ze stołu umieszczonego w stoiskach zadaszonych z jedną ścianą murowaną - 12 zł,
5) ze stołu umieszczonego w stoiskach zadaszonych - 7 zł,
6) ze stołu umieszczonego w stoiskach nie zadaszonych o pow. 4 m2 - 5 zł,
7) z miejsca oznakowanego na placu - 1 zł za m2,
8) z ręki - 3 zł,
9) przy sprzedaży w innej formie niż określona w pkt 1-7 za każdy zajęty mb - 3 zł.
§ 2. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty – 757,79 zł.
§ 3. 1. Opłatę targową pobiera zarządca targowiska – Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.
o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego nr 27.
2. Zarządca dokona oznakowania i numerowania stoisk określonych w § 1 w poz 1-7.
3. Wykaz stoisk wraz z planem sytuacyjnym, numerami i należnymi opłatami zostanie umieszczony na tablicy
informacyjnej targowiska.
§ 4. Kwoty zainkasowane z tytułu opłat targowych odprowadzane są na bieżąco na konto bankowe lub kasy
Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie później niż do dnia następującego po dniu pobrania opłaty.
§ 5. Pobieranie opłat odbywać się będzie na podstawie druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta
Lwówek Śląski.
§ 6. Do 10 – go każdego miesiąca Gmina dokonuje zestawienia wpłaconych należności za miesiąc poprzedni
i wypłaca Zarządcy 5 % uzyskanej opłaty targowej z tytułu prowizji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 8. Traci moc uchwała nr XLII/499/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
Gmina Lwówek Śląski jest właścicielem działki oznaczonej numerami 152 i 299/9 położonych w Obrębie nr
1 miasta Lwówek Śląski. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lwówek Śląski teren ten
przeznaczony jest pod usługi handlowe.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 cytowanej w uchwale ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady
należy ustalanie opłat między innymi opłaty targowej.
W stosunku do poprzedniej uchwały z dnia 26 czerwca 2014 roku w wyniku postępowania przetargowego
wyłoniono zarządcę [ZOM – bez zmian w uchwale], który obniżył od uzyskanej opłaty targowej z tytułu
prowizji z 15 % do 5%.
Stawki przedstawione w projekcie uchwały nie zostały zmienione i są dostosowane do ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, w której zostały określone maksymalne stawki opłaty targowej.

