
UCHWAŁA NR XXV/168/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( 
Dz. U. z 2016.716. ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016.446. ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Na terenie Gminy Drawsko wprowadza sie opłatę targową. 

§ 2. Uchwala się dzienną stawkę opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowisku w każdej 
miejscowości Gminy Drawsko: 

1. Przy sprzedaży artykułów bezpośrednio z przyczep i pojazdów:

1) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności do 1 tony - 10 zł. 

2) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności od 1 do 3 ton - 13 zł. 

3) pojazd ( dotyczy również przyczep) o ładownosci powyżej 3 ton - 17 zł. 

2. Przy sprzedaży artykułów poza pojazdem, bez pojazdu: 

1) do 4 m2 - 10 zł 

2) powyżej 4 m2 do 20 m2 - 20 zł. 

3) powyżej 20 m2 do 35 m2 - 27 zł. 

4) powyżej 35 m2 za każdym m2 powierzchni zajętej - 12 zł.

3. Przy sprzedaży artykułów z kosza lub z ręki - 3 zł. 

§ 3. Ustala się pobór tej opłaty w poszczególnych miejscowościach w drodze inkasa. Inkasentami tej opłaty są: 

1. Wieś Drawsko - Gapska Krystyna. 

2. Wieś Pęckowo - Szustakowska Ewa

§ 4. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla inkasentów w wysokości 50% zebranych opłat. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej oraz uchwała nr XXI/137/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady 
Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015r. w sprawie opłaty targowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 
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