
                                            Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim  
                                         ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie  

                                   Tel.: (94) 36 334 85  
                                   Fax.: (94) 36 331 13  

                                   e-mail :drawsko@post.pl 
                                    NIP: 674-00-06-008, REGON: 000523844 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

KARTA USŁUG nr SP/5 
____________________________________________________________________________________________ 

Opłata targowa 
 

Podstawa prawna: 

• art. 15 ust. 1-3, art. 16, art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

• art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
• uchwała nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia na t. gm. 

Drawsko Pomorskie opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek tej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2019 r. poz. 5845), 

• uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od 
osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2019 r. poz. 3651), 

• uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie regulaminu 
targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2011 r. nr 128 poz. 2340) 

•  Wymagane dokumenty : 

nie dotyczy 

Miejsce złożenia dokumentów: 

nie dotyczy 

Opłaty: 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach znajdujących się na terenie gminy Drawsko Pomorskie. 
Targowiskami, o których mowa wyżej są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. 
Powierzchnię placu zajętego pod stoisko sprzedaży ustala się w pełnych jednostkach zaokrąglając w górę każdy rozpoczęty 
m². Powierzchnię placu zajętego pod stoisko sprzedaży mierzy się po obrysie rzeczywiście zajętego terenu z uwzględnieniem 
powierzchni stołów i samochodów, zadaszeń, namiotów i innych urządzeń pomocniczych, a także powierzchni zajętych na 
wyeksponowanie towaru. 
Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu. 
Opłata jest uiszczana u inkasenta opłaty targowej w dniu, w którym sprzedaż będzie wykonywana. 
Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej opłaty targowej ogłaszanej corocznie 
przez Ministra Finansów. 
Zgodnie z uchwałą nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowe (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 
2015 r. poz. 5039) wysokość stawek opłaty targowej pobieranej za sprzedaż na terenie targowiska usytuowanego w granicach 
administracyjnych gminy Drawsko Pom. przedstawia się następująco: 
1. Za prowadzenie sprzedaży na terenie targowiska: 

1) ze stoiska/namiotu wolnostojącego: 3,00 zł/m2 
2) ze stołu stanowiącego wyposażenie targowiska miejskiego w Drawsku Pom. przy ul. Obr. Westerplatte: 5,00 zł/m2 
3) z ręki, kosza, wiadra itp.: 1,00 zł/m2 
4) z samochodu osobowego, oraz ciągnika rolniczego: 15,00 zł/pojazd 
5) z samochodu dostawczego i ciężarowego: 45,00 zł/pojazd 

2. Za prowadzenie sprzedaży kwiatów, zniczy i wieńców w dniach 29.X, 30.X i 31.X oraz 1.XI każdego roku: 
1) ze stoiska/namiotu wolnostojącego: 50,00 zł/m2 
2) ze stołu stanowiącego wyposażenie targowiska miejskiego w Drawsku Pom. przy ul. Obr. Westerplatte: 60,00 zł/m2 
3) z samochodu, platformy, przyczepy: 120,00 zł/m2. 

Ulgi: 

1. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. 
2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na terenie miasta i gminy podczas i w miejscu imprez 

organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Drawsko Pom. lub jej jednostki organizacyjne lub pomocnicze. 

Jednostka odpowiedzialna: 

1) Inkasenci opłaty targowe (zgodnie z uchwałą nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 27 czerwca 2019 r. w 
sprawie zarz. poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej w drodze 
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2019 r. poz. 3651) 

2) Ref. Spraw Społecznych (SP) U M w Drawsku Pom., ul. gen. Wł. Sikorskiego nr 41, I piętro, pok. 203, tel. 94 34 46 863 

Termin i sposób załatwienia: 

Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu. Opłata jest uiszczana u inkasenta 
opłaty targowej w dniu, w którym sprzedaż będzie wykonywana. 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu: 

Pokwitowanie wniesienia opłaty 

Tryb odwoławczy: 

nie dotyczy 

 


