UCHWAŁA NR XVI/191/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
2015 r. poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie
opłaty targowej, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Drezdenko w
wysokości:
1) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy – 25,00 zł;
2) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu osobowego i osobowo-towarowego – 20,00 zł;
3) przy sprzedaży z namiotu, straganu, stołu, stolika polowego, wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza lub
w innej formie nie wyszczególnionej - 2,50 zł za każdy rozpoczęty m2 (czyt.: metr kwadratowy)
zajmowanej powierzchni.
2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE
Z dniem 01.01.2016 r. ustawodawca zastąpił obligatoryjną dotąd opłatę targową fakultatywnym
świadczeniem na rzecz gminy. Zmiana ta ma swoje umocowanie w art. 15 i art. 19 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, który przewiduje, iż rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić opłatę targową,
określając jednocześnie zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej
(z tym że stawki w danym roku nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych przez
ministra finansów).
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. , poz. 735) górna stawka opłaty
targowej nie może przekroczyć w roku 2016 r. kwoty 758,47 zł dziennie.
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