
UCHWAŁA NR XVIII/205/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)), art. 17a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. g-h oraz  pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się w Gminie Miasta Tarnowa opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub 
urządzeń reklamowych.

§ 2. 1. Wprowadza się obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową.

2. Wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową, termin, warunki oraz tryb składania tej deklaracji określa 
odrębna uchwała.

§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej powstaje od dnia następnego po dniu, w którym umieszczono tablicę 
reklamową lub urządzenie reklamowe lub zaistnieje inna okoliczność uzasadniająca powstanie tego obowiązku.

2. Jeśli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty reklamowej, ulega ona podwyższeniu lub obniżeniu 
poczynając od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej wygasa od następnego dnia po dniu, w którym ustały okoliczności 
powodujące powstanie opłaty.

§ 4. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty reklamowej jest obowiązany:

1) złożyć Prezydentowi Miasta Tarnowa deklarację na opłatę reklamową w terminie 30 dni od dnia powstania 
obowiązku uiszczenia opłaty reklamowej;

2) wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę reklamową - bez wezwania - na rachunek Gminy Miasta Tarnowa w ratach 
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku uiszczania opłaty reklamowej w terminach do dnia 31 marca, 
30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

§ 5. Stawki opłaty reklamowej określa się w wysokości:

1) część stała opłaty reklamowej - 0,10 zł dziennie;

2) część zmienna opłaty reklamowej - 0,01 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego 
służącego ekspozycji reklamy dziennie. 

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jakub Kwaśny

 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
Id: 5F3A2F02-6640-4582-AEFD-F9192E1DCF09. Uchwalony Strona 1




