
Uchwała Nr XLII/366/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku  z dnia 28 
listopada  2003  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 roku 
o  samorządzie  gminnym (  tekst  jednolity  z  2001 roku Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591 ze  zmianami), 
na podstawie art.15 oraz art.19 pkt1 lit.a i pkt2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza 
ustawa  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot 
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych 
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi 
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. 
WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w  niniejszej  ustawie  –  z  dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w  Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

uchwala się co następuje:

zmienia  się  treść  §1   uchwały  Nr  XVII/127/03  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku   z  dnia 
28 listopada 2003 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej 
poboru, który otrzymuje brzmienie:

 §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   19,50 zł
2. przy sprzedaży z samochodów do 3,5 tony 17,50 zł
3. przy sprzedaży ze straganów stanowiących własność gminy 

(stragany pod zadaszeniem) 15,50 zł
4. przy sprzedaży z ławki, stolika polowego, namiotów przenośnych 

za 1m2 zajmowanej powierzchni, z tym iż stawka nie może przekroczyć
      612,81 zł                                                  2,00 zł
5. przy sprzedaży warzyw, owoców , runa leśnego i innych art. 

w małych ilościach z ręki   2,00 zł
6. przy sprzedaży  z wozu konnego 10,50 zł
7. przy sprzedaży z punktów gastronomicznych połączonych 

ze sprzedażą napojów alkoholowych            150,00 zł
8. inna sprzedaż gastronomiczna ( np. lodów, waty cukrowej, kukurydzy 

prażonej, kurczaków, szaszłyków itp. ) za 1m² zajmowanej powierzchni, 
      z tym iż stawka nie może przekroczyć 612,81 zł                                        21,50 zł
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 XXII/163/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 kwietnia 2004 
roku  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVII/127/03  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku  z  dnia 
28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej 
poboru, uchwała Nr XXX/228/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 listopada 2004 roku 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 
2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru, uchwała 
Nr XXXII/266/05 Rady Miejskiej  w Drezdenku z  dnia 25 stycznia  2005 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXX/228/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 listopada 2004 roku 
zmieniającej uchwałę Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003 
roku 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku


