Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Walczak; Gmina Karpacz
dnia 25 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/295/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 25 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie
miasta Karpacza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716, poz. 1579, poz. 1923) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/264/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza w § 2,
w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "przy sprzedaży z tymczasowego obiektu budowlanego (np. kiosku ulicznego,
namiotu, pawilonu sprzedaży ulicznej i wystawowej, przekrycia namiotowego, powłoki pneumatycznej,
urządzenia rozrywkowego, obiektu kontenerowego, wiaty, straganu itp.) - za 1 m2 powierzchni tymczasowego
obiektu budowlanego - 7,00 zł, z tym że stawka opłaty targowej nie może być niższa niż 21,00 zł i przekroczyć
751,65 zł dziennie;";
2) pkt 8 lit a) otrzymuje brzmienie: "artykułów branży przemysłowej i/lub spożywczej - 5,00 zł".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza
Ewa Walczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze
zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Mając na względzie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie korzystnych warunków do
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie handlu, niniejszym zaproponowano obniżenie
stawek podatkowych.
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