
Uchwała Nr XV/51/15 
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny 

z dnia 20 listopada 2015 r. 
 
 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, 
terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 
pkt 1, lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec 
Fabryczny uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. 
2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości: 

1) od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 
17,00 zł, 

2) od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - 
25,00 zł, 

3) od sprzedaży z wozu konnego, przyczepy samochodu lub ciągnika - 13,00 zł, 
4) od sprzedaży we wszystkich pozostałych przypadkach, we wszelkich 

miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż (z wyjątkiem sprzedaży 
dokonywanej w budynkach lub ich częściach), przy zajętej powierzchni 
o długości: 
a) do 1 mb - 7,00 zł, 
b) 1,01- 6 mb - 17,00 zł, 
c) 6,01 -12 mb (włącznie) - 23,00 zł, 
d) powyżej 12 mb – stawka określona w lit. c), powiększona o 3,00 zł za 

każdy kolejny rozpoczęty metr bieżący powierzchni sprzedaży, nie więcej 
niż 758,47 zł. 

 

§ 2 

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. 

 

§ 3 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:  

1) Dariusz Bartoszuk, 
2) Mariusz Miazga, 
3) Robert Wrona. 

3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 10 % zainkasowanych kwot 
opłaty targowej.  



 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXIV/156/12 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia  
3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów 
płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2912 r., poz. 4409). 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.  

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.  

 

 


