
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala XXXVI/266/2012

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 28 Iistopada 2012

w sprawie ustalenia stawek oplaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(tekstjednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z poiniejszymi zmianami) i art. 19 pkl1lit. a) i
pkl2 ustawy z dnia 12 slycznia 1991 r. 0 podatkach i oplalach loka/nychJ (Dz.U z 2010r. Nr95
poz. 613 z poiniejszymi zmianami), oraz Obwieszczenia Minislra Finansow z dnia 22 sierpnia
2012 w sprawie gornych granic stawek kWOlowych podalkow i oplat /oka/nych w 2013r:

Rada Gminy w Fredropolu

uchwala, co nast~pujc;

§ I
Ustala si~ dzienne stawki oplaty targowej w nast~puj1tcych wysokosciach:

I. Za kazdy rozpocz~ty metr kwadratowy powierzchni

a) sprzedazy obnosnej, kosz, wozka 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 najmniejsz1tjednostk~ powierzchni od ktorej pobiera si~ oplat~ ustala si~ 1m2•

2. Stawki oplat targowych ustalonych w punkcie 1 lit.a-c nie mog1t przekraczac kwoty 757,79 zl
dziennie.

3. Inkasentem oplaty targowej jest Urz1td Gminy w Fredropol.

§2

Terminem platnosci oplaty targowej jest dzien, w ktorym dokonywanajest sprzedaz.

§ 3

Wykonanie uchwaIy powierza si~ Wojtowi Gminy Fredropol.

§4

Uchwala wchodzi w zycie po upIywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojewodztwa Podkarpackiego.

,-.i.i.ZEWE'O. NICZJ\CY

Rad

·.la. Podbilski

I Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastt;puj<lcych dyrektyw Wsp61not Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wsp61nych zasad dla niekt6rych typow
transportu kombinowanego towarow mit;dzy pailstwami czlonkowskimi (Oz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowania niek16rych typow
infrastruktury przez pojazdy cit;zarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotycz<lce ogloszenia akt6w prawa Unii Europejskiej, zarnieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit'l Polsk<l czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycz<l ogloszenia tych akt6w w Dzienniku Urzt;do\\ym Unii Europejskiej 
wydanie specjalne.


