DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-12-07 13:15:13

Poz. 10085
UCHWAŁA NR XI/74/15
RADY GMINY NUR
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej,
terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2015 r., poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U.z 2015 r.
poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Nur.
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż:
1) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 3zł,
2) z jednego stołu - 12 zł,
3) z namiotu - 12 zł,
4) z samochodu osobowego - 12 zł,
5) z samochodu ciężarowego - 12 zł,
6) towarów wyłożonych na placu - 12 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Zygmunta Murawskiego.
3. Określa się termin płatności dla inkasenta do dokonywania wpłat pobranych opłat targowych za okresy
tygodniowe, nie później jednak niż w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia, na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Nur.
4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 6 % od zebranej kwoty opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/75/11Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Nur:
Marek Góral

