
UCHWAŁA NR XV/114/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) – Rada Miejska 
w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta i Gminy Drobin i ustala się stawkę dzienną 
w kwocie 4 zł za każdy zajmowany metr bieżący targowiska.

2. Stawkę określoną w ust. 1 stosuje się niezależnie od formy sprzedaży.

3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za 
korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowisko.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się dzierżawcy targowiska tj. Panu Andrzejowi Krajewskiemu.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 97 % pobranych i terminowo 
odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014r. sprawie 
określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2016 r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r.

Poz. 10859
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