
Uchwała Nr XV/101/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 22 października 2007 roku 

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na podstawie 

art.15 oraz art.19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach                      

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) 

 

uchwala się co następuje: 

 

§1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta i gminy Drezdenko                         

w wysokości: 

1) przy sprzedaży z samochodów powyżej 3,5 tony i ciągników z przyczepami i naczepami – 

20,00zł, 

2) przy sprzedaży z samochodów do 3,5 tony – 17,00zł, 

3) przy sprzedaży ze straganów stanowiących własność gminy (stragany pod zadaszeniem) – 

15,90zł, 

4) przy sprzedaży z ławki, stolika polowego, namiotów przenośnych za 1m2 zajmowanej 

powierzchni, z tym iż stawka nie może przekroczyć 631,94zł – 2,10zł, 

5) przy sprzedaży warzyw, owoców , runa leśnego i innych art. w małych ilościach z ręki – 

2,10zł, 

6) przy sprzedaży z wozu konnego – 10,80zł, 

7) przy sprzedaży z punktów gastronomicznych połączonych ze sprzedażą napojów alkoholowych 

– 155,00zł, 

8) inna sprzedaż gastronomiczna (np. lodów, waty cukrowej, kukurydzy prażonej, kurczaków, 

szaszłyków itp. ) za 1m² zajmowanej powierzchni, z tym iż stawka nie może przekroczyć 

631,94zł – 22,00zł, 

9) zwalnia się z opłaty targowej stoiska rzemieślnicze, malarstwo, rzeźbiarstwo, szydełkowanie, 

haft, ceramika ozdobna, pisanki, na jarmarkach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, 

jednostki organizacyjne gminy i gminne osoby prawne 

 

§2. Traci moc uchwała nr XLII/366/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 

2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.    

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada określa wysokość dziennych 

stawek opłaty targowej. Na 2008 rok proponuje się wzrost stawek w stosunku do 

obowiązujących średnio o 3,26%. Nadmieniam, że obecne stawki obowiązują od 2006 roku. 

Dochód z targowiska do 30.09.2007 r. wyniósł 20.215,00 zł. Bieżące utrzymanie targowiska 

wynosi 45.361,96 zł ( w tym wypłacona prowizja inkasentom, czynsz za dzierżawę 

nieruchomości od RSZiZ „SCH”, środki czystości, remonty, wywóz nieczystości, koszty zużycia 

energii i wody). 

 


