UCHWAŁA NR XI/107/15
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 4 grudnia 2015 r.
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 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 669, poz. 774, poz. 1045,
poz. 1283, poz. 1777; M. P. z 2014 r. poz. 718, poz. 895; M. P. z 2015 r. poz. 735, poz. 912, poz. 1029) oraz art. 47
§ 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699,
poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649; M.P. z 2015 r. poz. 722, poz. 723) Rada Miejska w Kamieńsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Kamieńsk wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Kamieńsk w następującej
wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego typu chłodnia, meblowóz

- 12,00 zł;

2) przy sprzedaży z pozostałych samochodów ciężarowych powyżej 2,5 tony

- 11,00 zł;

3) przy sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep

- 10.00 zł;

4) przy sprzedaży ze straganu, stołu - za mb stoiska

-

3.00 zł;

5) przy sprzedaży z wózka ręcznego, ręki, kosza

-

2.00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez
wezwania.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa , którego dokonywać będą pracownicy Urzędu
Miejskiego w Kamieńsku w osobach: Łukasińska Katarzyna, Stacherczak Katarzyna, Kuligowska Urszula.
2. Czynności poboru opłaty targowej będą wykonywane przez osoby o których mowa w ust. 1 w ramach
wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Pracownik pobrane należności zobowiązany jest wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Kamieńsku danego
dnia, w którym dokonał pobrania opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/210/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie
ustalenia dziennej opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 271 poz. 2400).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik
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