UCHWAŁA NR XXVII/198/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 października 2012 r.
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 pkt.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613
z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Drezdenko w wysokości :
1) przy sprzedaży z samochodów, ciągników z przyczepami do 3,5 ton - 24,80zł
2) przy sprzedaży ze straganów -19,40zł
3) przy sprzedaży z ławki, stolika polowego, namiotów przenośnych za 1m2 zajmowanej powierzchni - 2,70zł,
z tym iż stawka nie może przekroczyć 757,79zł
4) przy sprzedaży małej ilości warzyw, owoców, runa leśnego i innych art. - 3,20zł
5) inna sprzedaż gastronomiczna (np. lodów, waty cukrowej, kukurydzy prażonej, kurczaków, szaszłyków itp.) za
1m² zajmowanej powierzchni 29,20 zł, z tym iż stawka nie może przekroczyć 757,79zł
§ 2. 1. Rada Miejska zarządza pobór opłaty targowej, w drodze inkasa, samorządowemu zakładowi
budżetowemu Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku.
2. Ustala się 20% zainkasowanej opłaty targowej jako wynagrodzenie dla Centrum Integracji Społecznej
w Drezdenku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.19 pkt1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada określa
wysokość dziennych stawek opłaty targowej .
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