UCHWAŁA NR XIII/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010
r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.
654), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku
miejskim:
a) za sprzedaż na targowisku miejskim artykułów rolnospożywczych i usług w wysokości stanowiącej iloczyn
powierzchni zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1m2 w wysokości  1,50 złotych;
b) za sprzedaż na targowisku miejskim artykułów przemysłowych w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni
zajętego pod sprzedaż placu oraz stawki za 1m2 wynoszącej  2,50 złotych.
2. Powierzchnię placu zajętego pod stoisko sprzedaży ustala się w pełnych jednostkach zaokrąglając w górę
każdy rozpoczęty m2 .
3. 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.
4. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje przed rozpoczęciem sprzedaży lub świadczenia usług w danym
dniu.
5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej podatków i opłat
lokalnych ogłaszanej corocznie przez Ministra Finansów.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XVIII/ 127 / 2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 31, poz. 581).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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