
Projekt

z dnia  12 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 roku 
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645 ze zm.) i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (tekst jednolity: 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, Nr 171 poz. 1016, Dz. U. Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Paragraf 5 uchwały nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie 
opłaty targowej otrzymuje brzmienie: 

„Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowania imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych, kiermaszów świątecznych i pchlego targu na terenie Gminy 
Krapkowice”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014r. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały polega na doprecyzowaniu zapisu w paragrafie 5 uchwały nr XV/227/2012 z 21 listopada
2012 roku w sprawie zwolnień z opłaty targowej „pchlego targu” organizowanego na terenie Gminy
Krapkowice.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt opracowała:
Sonia Dannheisig - Hreczka
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Id: F7A047FB-72A4-484C-94CD-3BE0C6FF91C1. Projekt Strona 1




