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2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na terenie miasta i gminy
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Kwiatkowski
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UCHWA£A Nr XVIII/93/2007 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie: ustalenia zasad poboru, terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej
na 2008 rok, wyznaczenie inkasenta oraz okrelenie wysokoci inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn.
z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844; z 2006 r. Dz.U. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Golinie uchwala, co
nastêpuje:
§1. Okrela siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty targowej obowi¹zuj¹ce na targowiskach na terenie Gminy Golina:
1. Przy sprzeda¿y zwierz¹t  od ka¿dej wystawionej sztuki:
a) konie -

10,00 z³

b) krowy -

5,00 z³

c) ja³owizna, owce i kozy -

3,00 z³

d) rebiêta i cielêta -

6,00 z³

e) prosiêta i warchlaki -

1,00 z³

f) tuczniki -

2,00 z³

2. Przy sprzeda¿y ¿ywego drobiu, królików, nutrii i innych
zwierz¹t futerkowych:
a) do 20 sztuk -

3,00 z³

b) powy¿ej 20 sztuk -

6,00 z³

3. Przy sprzeda¿y na targowicy gminnej:
a) nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i
sadowniczych 7,00 z³
b) artyku³ów przemys³owych, rzemielniczych i spo¿ywczych przetworzonych 21,00 z³

4. Przy sprzeda¿y na zieleniaku i w handlu ulicznym:
a) nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i
sadowniczych 4,00 z³
b) artyku³ów przemys³owych, rzemielniczych i spo¿ywczych przetworzonych 10,00 z³
5. Przy sprzeda¿y towarów mieszcz¹cych siê w jednym koszyku, wiadrze, skrzynce, torbie - 2,00 z³.
§2. 1. Przy zbiegu dwóch lub wiêcej op³at od jednej osoby
dokonuj¹cej sprzeda¿y obowi¹zuje jedna najwy¿sza op³ata.
§3. 1. Na targowisku gminnym op³atê targow¹ pobiera
ZGK i M w Golinie.
2. Op³atê targow¹ za prowadzenie sprzeda¿y na zieleniaku oraz w innych miejscach pobiera Andrzej Juszczak.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso wynosi:
- dla ZGK i M w Golinie 20% zainkasowanych kwot,
- dla Andrzeja Juszczaka 20% zainkasowanych kwot.
4. Op³ata targowa winna byæ przekazywana na wskazane
konto Urzêdu Miejskiego w Golinie nie rzadziej ni¿ raz w
tygodniu za tydzieñ poprzedzaj¹cy wp³atê.
§4. Traci moc Uchwa³a XXXVIII/196/2005 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 7 grudnia 2005 roku sprawie ustalenia zasad
poboru, terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej
na rok 2006.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Goliny.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Kwiatkowski

