
                                                                                            
UCHWAŁA NR XVII/147/07 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 
                                                   z dnia 30 listopada 2007 r.                                                                    

 
 

w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej 
 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym( tekst jednolity DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457,  DZ. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, DZ.U. z 2007r 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), i  art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych ( tekst jednolity: DZ.U. z 2006r. Nr121 poz. 844, Nr 220 poz.1601, Nr 
225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na targowiskach 
zlokalizowanych na terenie miejscowości Kamieńsk. 
 
 

§ 2. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej jak następuje: 
                                                                                                                                                                                                                                   

1 ) przy sprzedaŜy z wozu konnego –                                                                  8,00 zł; 

2) przy sprzedaŜy z samochodu , przyczepy samochodowej -                           10,00 zł; 

3) przy sprzedaŜy obnośnej z ręki, kosza, skrzyni, wiadra, itp. / od osoby/ -      8,00 zł; 

   a) handlującej zawodowo  -                                                                               8,00 zł, 

   b) indywidualnych producentów sprzedających wyroby swojej produkcji  

     np. masła sery itp.  -                                                                                         8,00 zł, 

   c) pozostałych  -                                                                                                 8,00 zł; 

4) przy sprzedaŜy z wózków ręcznych, roweru, itp. /od wózka roweru/ -           5,00 zł; 

5) przy sprzedaŜy małych ilości warzyw, jagód, grzybów, kwiatów,  

   itp. / od osoby / -                                                                                                5,00 zł; 

6) za zajęcie placu pod stanowisko lub towar przeznaczony do sprzedaŜy, niezaleŜnie        

    od branŜy / za 1m2 powierzchni/ -                                                                    5,00 zł; 

7) za zajęcie stałego miejsca na targowisku - rezerwacja miesięczna w kwocie-14,00zł. 
 
 

§ 3. Opłatę targową od osób wymienionych w § 1 pobiera dziennie inkasent. 
 



§ 4. Dokumentem stwierdzającym uiszczenie opłaty jest pokwitowanie wydane przez 
inkasenta zawierające numer, wysokość pobranej opłaty datę pobrania i pieczęć Urzędu 
Miejskiego w Kamieńsku. 
 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 
 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/88/91Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 lutego 
1991r., w sprawie dziennej opłaty targowej z późniejszymi zmianami. 
 
 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2008r.  
 
  


