
 
UCHWAŁA NR XX/143/2016 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie Gminy Lipiany wprowadza się opłatę targową. 

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie miasta Lipiany w wysokości: 

1) przy sprzedaży od 1 m² zajętej powierzchni: 

a) artykułów spożywczych - 2,00 zł, 

b) indywidualnych producentów sprzedających wytwory własnej produkcji, np.: sery, masło, jaja, warzywa, 

owoce, kwiaty - 1,00 zł, 

c) artykułów pozostałych nie wymienionych w pkt 1 lit. a i b - 3,00 zł; 

2) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy - 34,00 zł: 

a) w przypadku, gdy towar do sprzedaży wystawiony jest dodatkowo poza pojazd - poza kwotę wymienio-

ną w pkt 2 dodatkowo 0,50 zł za 1 m² od powierzchni poza pojazdem zajętej do prowadzenia sprzedaży; 

3) za sprzedaż kwiatów sezonowych chryzantem w okresie od 25 października do 1 listopada włącznie każde-

go, roku bez względu na wielkość zajętej na sprzedaż powierzchni - 52,00 zł; 

4) za sprzedaż zniczy, wkładów do zniczy, świec, lampionów w okresie od 25 października do 1 listopada 

włącznie każdego roku, bez względu na wielkość zajętej na sprzedaż powierzchni - 38,00 zł; 

5) za sprzedaż choinek naturalnych oraz sztucznych w okresie od 15 grudnia do 25 grudnia włącznie każdego 

roku, bez względu na wielkość zajętej na sprzedaż powierzchni - 60,00 zł. 

3. Opłatę targową pobiera się za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni zajętej na prowadzenie 

sprzedaży - jako iloczyn tej powierzchni i stawki opłaty targowej za 1 m² powierzchni lub według stałej stawki 

kwotowej. 

§ 2. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów różnych branż, dla których stosowane są różne stawki 

opłaty targowej, pobiera się odpowiednio najwyższą ze stawek. 

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 4. Opłata targowa płatna jest w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta. Osoba upo-

ważniona do inkasa pobierająca opłatę targową zobowiązana jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpła-

ty na wartość pobranej kwoty z naniesioną datą wystawienia. 

§ 5. Ustala się prowizję za dokonywanie inkasa opłaty targowej w wysokości 8% zebranej należności. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 listopada 2015 roku w spra-

wie opłaty targowej. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Artur Lipski 
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