
Uchwała 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.
19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 201 O r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn.
zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Pobór opłaty targowej określa się w drodze inkasa. 

§2
1. Jako inkasentów opłaty targowej określa się:
1) Spółka z o.o. "Bazar" w Lublinie na targowisku przy Al. Tysiąclecia;
2) Stowarzyszenie Kupców "Rynek Bronowice" na targowisku przy ul.

Krańcowej;
3) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne "Podwale" Spółka

z o.o. w Lublinie na targowisku przy Al. Unii Lubelskiej;
4) Klub Rekreacji i Sportu "Fryderyk" w Lublinie na targowisku przy ul.

Żelazowej Woli;
5) ----- --------- na targowisku przy ul. Braci Wieniawskich; 
6) Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków w Lublinie na targowisku przy ul.

Ruskiej 4-6, oraz na obszarze zamkniętym ulicami: ul. Szkolna od ul.
Ruskiej do ul. Czwartek, ul. Nadstawna, ul. Nowy Plac Targowy, ul.
Lubartowska od ul. Nowy Plac Targowy do ul. Czwartek, ul. Czwartek od ul.
Lubartowskiej do ul. Szkolnej;

7) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Targpol" Spółka z o.o. w Lublinie na
targowisku przy ul. Pocztowej oraz na obszarze zamkniętym ulicami: ul.
Pocztowa, ul. 1-go Maja, Plac Bychawski, ul. Kunickiego od Placu
Bychawskiego do wiaduktu kolejowego oraz na ul. Wolskiej;

8) Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie na targowisku i w pasażu
pawilonów handlowych przy ul. Wileńskiej;

9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z o.o. na
targowisku przy ul. Kresowej oraz na obszarze zamkniętym ulicami: ul.
Mełgiewska od Al. Tysiąclecia do ul. Graffa, na ul. Graffa od ul.
Mełgiewskiej do Al. Tysiąclecia, na Al. Tysiąclecia od ul. Mełgiewskiej do ul.
Graffa w dni odbywania się handlu na targowisku przy ul. Kresowej. "

2. Na targowiskach i w miejscach nie wymienionych w ust. 1 jako inkasentów
opłaty targowej określa się pracowników Urzędu Miasta Lublin:
1 ) _______ ______ I 
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2) ------ -----,

3) -------- ---------,
4) ------ -----,
5) -------- -------

§ 3
1. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w wysokości 20%

pobranej opłaty.
2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określone w ust. 1 nie dotyczy

pracowników Urzędu Miasta Lublin, którzy otrzymują wynagrodzenie na
podstawie umowy o pracę.

§4

Traci moc uchwała nr 1006/XLl/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 
2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 
25 lipca 2006 r. Nr 131, poz. 2186 z późn. zm. ). 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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