
UCHWAŁA NR XIII/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU

z dnia 22 listopada 2019 roku

o zmianie uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz 
określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia oraz wyznaczenia terminu wpłaty pobranej opłaty 

targowej

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z póź. zm.),

- art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

§ 1. W uchwale Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz 
określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia oraz wyznaczenia terminu wpłaty pobranej opłaty 
targowej, zmienionej uchwałą Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r., § 
1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:

1) przy sprzedaży z ziemi, stołów, straganów, urządzeń handlowych itp. za każdy metr kwadratowy 
zajmowanej powierzchni:

a) w dzień targowy i w dniu Wszystkich Świętych 5,70 zł

b) w pozostałe dni robocze i soboty 4,40 zł

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:

a) w dni robocze i soboty 2,30 zł

3) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej i ciągnikowej:

a) o ładowności do 3,5 t:

- w dni robocze, soboty i w dniu Wszystkich Świętych 25,50 zł

b) o ładowności powyżej 3,5 t:

- w dni robocze, soboty i w dniu Wszystkich Świętych 46,80 zł

4) przy sprzedaży okolicznościowej z okazji odpustów parafialnych z ziemi, stołów, straganów, urządzeń 
handlowych itp. za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni: 12,20 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża.
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§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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