
UCHWAŁA NR XX/190/2012
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej na rok 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 
pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze 
zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się stawki opłaty targowej w wysokości : 

1) 15,00 zł dziennie - od sprzedaży wyłącznie artykułów rolnych, 

2) 31,00 zł dziennie - od sprzedaży artykułów pozostałych. 

§ 2. 

W przypadku dokonywania sprzedaży towarów różnych branż, dla których 
stosowane są różne stawki opłaty targowej, pobiera się odpowiednio najwyższą 
stawkę. 

§ 3. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest 
sprzedaż. 

§ 4. 

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do  
sprzedaży na targowisku, przez które rozumie się każde miejsce prowadzenia 
sprzedaży poza budynkami. 

§ 5. 

Pobór opłaty dokonywany będzie : 

a) z targowiska przy ulicy Długiej i terenu osiedla "Zielone Wzgórza" przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową "Zielone Wzgórza", 

b) z pozostałej części miasta i gminy Murowana Goślina przez 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Surdyk" - Tadeusza Surdyka, 

c) Wpłaty opłaty targowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy 
Murowana Goślina prowadzony przez Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy w Pobiedziskach Oddział Murowana Goślina lub u inkasenta. 
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§ 6. 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone 
Wzgórza" w wysokości 50% pobranej kwoty z tytułu opłaty targowej, a dla 
Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Surdyk" Tadeusza Surdyka ustala się 
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% pobranej kwoty z tytułu opłaty 
targowej. 

§ 7. 

Inkasenci zobowiązani są do pobrania opłaty targowej na kwitariuszach 
przychodowych, uprzednio pobranych z Urzędu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina. Pobrane przez inkasenta kwoty opłaty targowej winny być wpłacone  na 
rachunek bankowy Gminy Murowana Goślina prowadzony przez Pobiedzisko-
Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach Oddział Murowana Goślina 
w terminie do 10 dni od daty pobrania opłaty targowej. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana 
Goślina. 

§ 9. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 
1 stycznia 2013 roku. 
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