
Uchwała Nr 866/XXXIV/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz 
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 
749 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. poz. 433, 
Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 22 października 2012 r. poz. 3110) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
"2) Stowarzyszenie Kupców "Rynek Bronowice" na targowisku przy ul. Krańcowej oraz 
na obszarze zamkniętym: ul. Pogodną od wysokości budynku przy ul. Krańcowej 
112 do skrzyżowania z ul. Krańcową; ul. Krańcową od skrzyżowania z ul. Pogodną do 
skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka; ul. Droga Męczenników Majdanka 
od skrzyżowania z ul. Krańcową do wysokości budynku przy ul. Krańcowej 106; 
ul. Krańcową od ul. Droga Męczenników Majdanka na wysokości budynku przy 
ul. Krańcowej 106 do ul. Pogodnej na wysokości ul. Krańcowej 112",

2) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
"6) Miejska Korporacja Komunikacyjna Spółka z o.o. na targowisku przy ul. Ruskiej 4-
6, ul. Ruskiej 5a oraz na obszarze zamkniętym ulicami: ul. Szkolna od ul. Ruskiej do 
ul. Czwartek, ul. Ruska od ul. Nadstawnej do ul. Cerkiewnej, ul. Cerkiewna, 
Al. Tysiąclecia od ul. Cerkiewnej do ul. Lubartowskiej, ul. Lubartowska od 
Al. Tysiąclecia do ul. Czwartek, ul. Czwartek od ul. Lubartowskiej do ul. Szkolnej za 
wyjątkiem miejsca wskazanego w pkt 1 oraz na obszarze zamkniętym: terenem 
Państwowego Muzeum na Majdanku; ul. Droga Męczenników Majdanka od terenu 
Państwowego Muzeum na Majdanku do ul. Cmentarnej, ul. Cmentarną, terenem 
Cmentarza Komunalnego „Majdanek” ",

3) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Inkasenci wskazani w ust. 2 pobierają opłatę targową na targowiskach i miejscach 
określonych w ust. 1, w przypadku zaprzestania poboru opłaty targowej przez 
inkasentów określonych w ust. 1”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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