
 
 

UCHWAŁA NR XXX/193/20 
RADY GMINY LUBOCHNIA 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1325) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Lubochnia wprowadza się opłatę targową. 

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Lubochnia w zależności od 
zajmowanej powierzchni handlowej w wysokości: 

1) w dni powszednie: 

᠆  do 1 m2 10,00 zł, 

᠆  powyżej 1 m2 10,00 zł plus 5,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2, 

2) w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy oraz odpustów i festynów: 

᠆  do 1 m2 20,00 zł, 

᠆  powyżej 1 m2 20,00 zł plus 5,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2. 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, 
bez wezwania. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, którego dokonywać będą pracownicy Urzędu 
Gminy Lubochnia w osobach: Monika Klimek, Ewelina Wójciak, Magdalena Skuza, Anna Mochola. 

2. Czynności poboru opłaty targowej będą wykonywane przez osoby, o których mowa w ust. 1 w ramach 
wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/113/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

inż. Paweł Bachura 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2020 r.

Poz. 5177
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