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UCHWAŁA NR XVII/150/2011
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. Nr 95, poz. 961), 
– Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 
Opłata targowa pobierana jest w gotówce od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w dniu dokonania sprzedaży na targach 
i targowiskach i innych miejscach w których prowadzony jest handel. 

§ 3. 
Poboru opłaty targowej dokonują określeni w punktach 1 - 5 inkasenci: 

1) na targowisku „Bazar” przy ul. Tadeusza Kościuszki – Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim, 

2) na targowisku „Zielony Rynek” przy ul. Piekarskiej – Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim, 

3) na targowisku przy ul. Łaszczowieckiej – Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim, 

4) na targowisku „Kortom” przy ul. Romualda Traugutta – Roztoczański Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, 

5) w innych miejscach, w których prowadzony jest handel - Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim. 

§ 4. 
Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w następującej wysokości od 
kwoty pobieranej opłaty: 

1) za inkaso dokonywane przez Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” na 
targowisku „Zielony Rynek” przy ul. Piekarskiej 50%, 

2) za inkaso dokonywane przez Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” na 
targowisku „Bazar” przy ul. Tadeusza Kościuszki 50%, 

3) za inkaso dokonywane przez Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” na 
targowisku przy ul. Łaszczowieckiej 50%, 

4) za inkaso dokonywane przez Roztoczański Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych na 
targowisku „Kortom” przy ul. Romualda Traugutta 50%, 
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5) za inkaso dokonane przez Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w innych 
miejscach w których prowadzony jest handel 50%. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. 
Traci moc uchwała Nr XXIII/236/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 20 listopada 2008 
roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności tej opłaty i uchwała Nr XLIV/503/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 
31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności tej opłaty. 

§ 7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

mgr Mirosław Fus
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/150/2011

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 18 listopada 2011 r.

I. Targowisko zwierzęce przy ul. Łaszczowieckiej: 
 

1. Przy sprzedaży od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki: 
a) konie 15,00 zł 
b) bydło i jałowizna 15,00 zł 
c) trzoda chlewna, źrebięta, cielęta, owce, kozy 3,00 zł 
2. Przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu) płodów rolnych 17,00 zł 
3. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy 39,00 zł 
4. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego do 2,5 tony 33,00 zł 

II. Targowiska: „Zielony Rynek” przy ul. Piekarskiej, „Kortom” przy ul. Romualda Traugutta: 
 
1. Przy sprzedaży z podręcznej torby, siatki, koszyka, wiadra itp. 1,00 zł 
2. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, skrzynki 3,00 zł 
3. Przy sprzedaży towarów ze stolika, łóżka polowego, stołu, straganu o wymiarach długości 

2 m, szerokości 1 m 14,00 zł 
4. Przy sprzedaży ze stołów, straganów o wymiarach długości 3 m, szerokości 1 m 17,00 zł 
5. Przy sprzedaży jagód, owoców, warzyw ze skrzynek za zajęcie miejsca przy sprzedaży 

towarów za 1 m2 3,00 zł 
6. Przy sprzedaży ze stanowiska handlowego z obudową lub osłoną za 1 m2 5,00 zł 
7. Przy sprzedaży towarów z: 
a) samochodu osobowego lub przyczepy campingowej 33,00 zł 
b) samochodu ciężarowego i innych pojazdów 40,00 zł 
c) samochodu dostawczego 33,00 zł 
d) nadwozia przyczepy campingowej nie mającej możliwości przemieszczania się 17,00 zł 
8. Dopuszcza się możliwość zapłaty miesięcznej opłaty targowej przy sprzedaży ze stanowiska 

handlowego o długości i szerokości 2,5 m miesięcznie, 284,00 zł 
płatne z dołu po zakończeniu miesiąca do 10 następnego miesiąca w kasie Zakład Budżetowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” ul. Lwowska 32, przy sprzedaży na targowisku 
„Zielony Rynek”. 

9. Miesięczną wysokość opłat targowych określoną w punkcie 8 zwiększa się za każdy następny 
m2 na szerokości powierzchni określonej w punkcie 8 dodatkowo o 44,00 zł 

10. Miesięczną wysokość opłat targowych określoną w punkcie 8 zwiększa się za każdy następny 
m2 na głębokości powierzchni określonej w punkcie 8 dodatkowo o 29,00 zł 

III. Targowisko „Bazar” przy ul. Tadeusza Kościuszki: 
 
1. Przy sprzedaży z podręcznej torby, siatki, koszyka, wiadra itp. 1,00 zł 
2. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, skrzynki 3,00 zł 
3. Przy sprzedaży towarów ze stolika, łóżka polowego, stołu, straganu 17,00 zł 
4. Przy sprzedaży ze stanowiska handlowego z obudową lub osłoną za 1 m2 5,00 zł 
5. Przy sprzedaży towarów z: 
a) samochodu osobowego lub przyczepy campingowej 33,00 zł 
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b) samochodu ciężarowego i innych pojazdów 40,00 zł 
c) samochodu dostawczego 33,00 zł 
d) nadwozia przyczepy campingowej nie mającej możliwości przemieszczania się 17,00 zł 
6. Przy sprzedaży towarów z placu targowiska od zajętej powierzchni miejsca za 1 m2 5,00 zł 
7. Dopuszcza się możliwość zapłaty miesięcznej opłaty targowej przy sprzedaży ze stanowiska 

handlowego o długości i szerokości 2,5 m miesięcznie 284,00 zł 
płatne z dołu po zakończeniu miesiąca do 10 następnego miesiąca w kasie Zakład Budżetowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” ul. Lwowska 32 

8. Miesięczną wysokość opłat targowych określoną w punkcie 7 zwiększa się za każdy następny 
m2 na szerokości powierzchni określonej w punkcie 7 dodatkowo o 44,00 zł 

9. Miesięczną wysokość opłat targowych określoną w punkcie 7 zwiększa się za każdy następny 
m2 na głębokości powierzchni określonej w punkcie 7 dodatkowo o 29,00 zł 

10. Za zwłokę w uiszczeniu opłat targowych nalicza się odsetki w wysokości określonej 
w rozporządzeniu Ministra Finansów od kwoty podstawowej za każdy dzień zwłoki. 

IV. W innych miejscach w których prowadzony jest handel ustala się stawki opłaty targowej 
w wysokości określonej w punkcie II. 


