
Uchwała Nr IV/22/02
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia  5 grudnia 2002 roku

w sprawie : zmiany uchwały nr XXXVI/295/01  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
27 listopada 2001 roku ustalenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru

Na  podstawie  art.18  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(tj. z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591) na podstawie art.15 oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy
z  dnia   12  stycznia  1991  roku  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz.U.  Nr  9,  poz.31
ze zmianami)

uchwala się co następuje :

§1

§2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala  się  dzienne  stawki  opłaty  targowej  w  wysokości  określonej  w  załączniku  nr  1
do niniejszej uchwały.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/22/02
Rady Miejskiej w Drezdenku
 dnia 5 grudnia 2002 roku

Wysokość stawek opłaty targowej :

1. Sprzedaż z samochodów ciężarowych i ciągników z przyczepami i naczepami :
 art. przemysłowych   20zł
 art. spożywczych 18 zł
2. Sprzedaż z samochodów dostawczych
 art. przemysłowych 18zł
 art. spożywczych 16zł
3. Sprzedaż z samochodów osobowych oraz samochodów osobowych z przyczepami :
 art. przemysłowych  16 zł
 art. spożywczych 14 zł
4. Sprzedaż ze straganów targowych :
 art. przemysłowych  15 zł
 art. spożywczych 14 zł
5. Sprzedaż z ławki, stolika polowego itp. ( za1m2 zajmowanej powierzchni ) 2zł
6. Sprzedaż małej ilości warzyw, owoców , kwiatów, ( z ręki koszyka itp.) oraz wyrobów

produkcji własnej (sery masło, jaja itp.)  2zł
7. Sprzedaż od każdej wystawionej sztuki (konie jałowizna, cielęta, źrebięta ) 6zł
8. Sprzedaż z wozu konnego 10zł
9. Sprzedaż z punktów  gastronomicznych połączona ze sprzedażą piwa lub napojów

alkoholowych 150zł
10. Inna sprzedaż gastronomiczna (np. lodów, waty cukrowej, kukurydzy prażonej,

kurczaków, szaszłyków, kiełbasek itp.) 20 zł za 1m2 zajmowanej powierzchni .


