
Projekt

z dnia  14 października 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BARANÓW

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Baranów opłaty reklamowej oraz określenia zasad jej ustalania i 
poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17a ust. 1, oraz  art.  19 pkt 1 lit. „ g” i lit. „h” ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.) w związku z 
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 r. poz. 779) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2017 roku na obszarze Gminy Baranów opłatę reklamową od 
umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

§ 2. 1. Ustala się wysokość części stałej opłaty reklamowej w kwocie 2,45 zł dziennie.

2. Ustala się wysokość części zmiennej opłaty reklamowej w kwocie 0,20 zł dziennie od 1 m2 pola 
powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

§ 3. Opłata reklamowa wpłacana jest bez wezwania bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Baranów Nr ..............................................  w następujących  terminach:

1) za miesiące styczeń, luty i marzec – do dnia 15 kwietnia;

2) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do dnia 15 lipca;

3) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia 15 października;

4) za miesiące październik, listopad i grudzień – do dnia 20 grudnia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.
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