
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LVII/358/2010

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 12 listopada 2010

w sprawie ustalenia stawek opiaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pózniejszymi zmianami) i art. 19 pkt liii. a) i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opIatach lokalnych! (Dz.U z 2010r. Nr95
poz. 613 z pózniejszymi zmianami), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 201 Or
w sprawie wysoko.sci górnych stawek kwotowych w podatkach i opIatach lokalnych w 2011r:

Rada Gminy w Fredropolu

uchwala, co nastepuje;

§ 1

Ustala sie dzienne stawki oplaty targowej w nastepujacych wysokosciach:

I. Za kazdy rozpoczety metr kwadratowy powierzchni

a) sprzedazy obnosnej, kosz, wózka itp. 25,00 zl

b) sprzedazy z lawy, straganu, stolika, namiotu itp.

c) sprzedazy z samochodu, przyczepy, platform itp.

40,00 zl

50,00 zl

d) za najmniejszajednostke powierzchni od której pobiera sie oplate ustala sie 1m2•

2. Stawki oplat targowych ustalonych w punkcie 1 lit.a-c nie moga przekraczac kwoty 699,27 zl
dziennie.

3. Inkasentem oplaty targowej jest Urzad Gminy w Fredropol.

§2

Terminem platnosci oplaty targowej jest dzien, w którym dokonywana jest sprzedaz.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§4

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedow~m
Województwa Podkarpackiego.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspólnot EuropejskiCh:
I) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów miedzy panstwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobicrania oplat za uzytkowania niektórych typów
infrastruktury przcz pojazdy ciezarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczace ogloszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza ogloszenia tych aktów w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 
wydanie specjalne.


