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Poz. 4124
UCHWAŁA NR XXXI/273/17
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 oraz art. 19 pkt l lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz.. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), art. 4 ust. l w zw.
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.), Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2018 rok.
§ 2. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2018 rok na
następujące kwoty:
1) z tytułu sprzedaży z wozu i przyczepy - 7,00 zł dziennie,
2) z tytułu sprzedaży z samochodu dostawczego - 12,00 zł dziennie,
3) z tytułu sprzedaży z samochodu ciężarowego - 18,00 zł dziennie,
4) z tytułu sprzedaży z pozostałych stoisk za l m2 zajmowanej powierzchni - 3,00 zł dziennie,
przy czym opłata targowa nie może przekroczyć górnej granicy stawki określonej na podstawie
art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
5) z tytułu sprzedaży z zadaszonego stołu za 1 stół - 10,00 zł dziennie.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się inkasenta w osobie: Maria Trybulec zam. Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej 69.
3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 30 % zainkasowanych przez inkasenta
kwot.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych od 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Miękoś

