
UCHWAŁA NR XII/50/2015 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 22 października 2015 r. 

 

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Golina   

 

 
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 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 (Dz. U. z 2014 r. poz.849 ze zm.) Rada Miejska 

w Golinie  uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Na terenie Gminy Golina wprowadza się opłatę targową. 

 

§2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na 

targowiskach na terenie Gminy Golina: 

1. Przy sprzedaży zwierząt — od każdej wystawionej sztuki:    
a) Konie - 20,00 zł 

b) Krowy - 10,00 zł 

c) Jałowizna, owce i kozy -   5,00 zł 

d) Źrebięta i cielęta  - 10,00 zł 

e) Prosięta i warchlaki -   2,00 zł 

f) Tuczniki -   3,00 zł 

2. Przy sprzedaży żywego drobiu, królików, nutrii i innych zwierząt futerkowych:     
a) do 20 sztuk -   4,00 zł 

b) powyżej 20 sztuk -   8,00 zł 

3. Przy sprzedaży na targowisku gminnym:     
a) nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych -  10,00 zł 
b) artykułów przemysłowych, rzemieślniczych i spożywczych przetworzonych -  25,00 zł         

4. Przy sprzedaży na zieleniaku i w handlu ulicznym:     
a) nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych -    6,00 zł 
b) artykułów przemysłowych, rzemieślniczych i spożywczych przetworzonych -  12,00 zł         

5. Przy sprzedaży towarów mieszczących się w jednym koszyku, wiadrze, 

    skrzynce, torbie                                                                                                        -   3,00 zł                                                                                          

 

§3.1. Przy zbiegu dwóch lub więcej opłat od jednej osoby dokonującej sprzedaży 

obowiązuje jedna najwyższa opłata.                     

 

§4.1. Na targowisku gminnym opłatę targową pobiera Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Golinie. 

2. Opłatę targową za prowadzenie sprzedaży na zieleniaku oraz w innych miejscach pobiera 

    Andrzej Juszczak.               

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi: 

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie - 20% zainkasowanych   

kwot, 

    - dla Andrzeja Juszczaka - 20% zainkasowanych kwot. 

4. Opłata targowa winna być przekazywana na wskazane konto Urzędu Miejskiego w Golinie  

     nie rzadziej niż raz w tygodniu za tydzień poprzedzający wpłatę. 



§5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/230/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz określenia wysokości inkasa. 

 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

                    

 

Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej 

       

      Urszula Furmaniak 

 

               

 

 

        

 

 


