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UCHWAŁA NR LX/399/14
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia stawek zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym(tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm), w związku z art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 t.j.) Rada Miejska w Kunowie,
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Kunowie
1. Określa dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Miasta i Gminy Kunów pobieraną od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso
§ 2. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:
- a. z samochodu osobowego – 10,00 zł,
- b. z samochodu ciężarowego oraz przyczep i naczep – 12,00 zł,
- c. z ciągnika rolniczego – 9,00 zł,
- d. z wozu konnego – 8,00 zł,
- e. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka ręcznego, roweru
– 5,00 zł
- f. w pozostałych przypadkach – 25,00.
2. Opłata targowa za prowadzenie sprzedaży w trakcie imprez organizowanych na terenie Miasta i Gminy
Kunów pobierana będzie według następujących stawek:
- a. za stoisko gastronomiczne bez alkoholu za każdy rozpoczęty 1m2 zajmowanej powierzchni – 4,00 zł,
- b. za stoisko gastronomiczne z alkoholem za każdy rozpoczęty 1m2 zajmowanej powierzchni - 6,00 zł,
- c. za stoisko z urządzeniami zabawowymi za każdy rozpoczęty 1m2 zajmowanej powierzchni – 11,00 zł
- d. za inny rodzaj sprzedaży nie wymieniony w pkt 2 od pkt a do pkt c za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej
powierzchni– 4,00 zł
3. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 767,68 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 3251

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje
się stawkę wyższą.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się p. Edward Pater i ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości
25% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot, nie mniej jak 300,00 zł miesięcznie.
3. Opłatę targową inkasent uiszcza w kasie urzędu lub odprowadza na rachunek budżetu Gminy Kunów, do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVI/324/2013 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.11.2013r. w sprawie
ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015r.
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