
Uchwała Nr 946/XXXVII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 
2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 
95 poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 24 stycznia 
2012 r. poz. 432, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 16 lutego 2012 r. poz. 947, 
Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 28 października 2013 r. poz. 4293) załącznik nr 
1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 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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Załącznik nr 1
do uchwały nr 946/XXXVII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 stycznia 2014 r.

DZIENNE STAWKI OPŁATY TARGOWEJ

Lp. Przedmiot opłaty targowej Strefa 
I

Strefa 
II

Strefa 
III

Strefa 
IV 

Strefa 
V

1. Sprzedaż ze stołów (lad) znajdujących się 
na zorganizowanych placach targowych za 
każdy zaczęty m2  zajmowanej powierzchni

4,00 zł --------- -------- --------- ---------

2. Sprzedaż „z ręki” lub straganu, stoiska 
z wyjątkiem pkt 6 za zajmowaną 
powierzchnię do 1 m2 włącznie

5,00 zł 430,00 zł 70,00 zł 35,00 zł 20,00 zł

3. Sprzedaż ze straganu, stoiska z wyjątkiem 
pkt 6, samochodu, przyczepy  za 
zajmowaną powierzchnię powyżej 1 m2 
do 5 m2  włącznie

10,00 zł 500,00 zł 150,00 zł 70,00 zł 35,00 zł

4. Sprzedaż ze straganu, stoiska z wyjątkiem 
pkt 6, samochodu, przyczepy za 
zajmowaną powierzchnię powyżej 5 m2 
do 10 m2 włącznie

15,00 zł 570,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 45,00 zł

5. Sprzedaż ze straganu, stoiska z wyjątkiem 
pkt 6, samochodu, przyczepy za 
zajmowaną powierzchnię powyżej 10 m2 

do 15 m2  włącznie
- za każde następne 5 m2  zajmowanej
  powierzchni

25,00 zł

5,00 zł

650,00 zł

40,00 zł

360,00 zł

30,00 zł

180,00 zł

20,00 zł

70,00 zł

15,00 zł
6. Sprzedaż z kiosków, kontenerów, 

pawilonów handlowych niepołączonych 
trwale z gruntem
- za zajmowaną powierzchnię do 10 m2

   włącznie,
- za zajmowaną powierzchnię powyżej 
  10 m2  do 20 m2  włącznie,
- za każde następne 5 m2 zajmowanej
  powierzchni

10,00 zł

20,00 zł

5,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

40,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

20,00 zł

25,00 zł

35,00 zł

15,00 zł
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