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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 
2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2016 r. poz. 457) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.1) ) Rada Miasta Golubia-Dobrzynia uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 
2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2016 r. poz. 457) pierwszy wiersz tabeli otrzymuje brzmienie:                                                                                
" 

Targowisko przy ul. Sokołowskiej na działce o nr 348/3, obręb 8 Miasta Golubia-
Dobrzynia – ogólne 

Wysokość opłaty (w zł) 

". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

 
1)  Zmiany tekstu jednoliotego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : (Dz. U. z 2022 r., poz. 1512; M.P. z 2022 

poz. 731 i 1001) 
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Uzasadnienie 

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z koniecznością utworzenia targowiska 
miejskiego na czas trwania modernizacji istniejącego już targowiska. 

Z uwagi na ważny interes publiczny, tj. zachowanie ciągłości funkcjonowania targowiska miejskiego, a tym 
samym umożliwienie mieszkańcom miasta i przyjezdnym handlującym nieprzerwane prowadzenie handlu na 
targowisku w Golubiu-Dobrzyniu, zasadne jest skrócenie vocatio legis niniejszej uchwały. Brak niezwłocznego 
wejścia w życie niniejszej uchwały spowoduje przerwę w funkcjonowaniu targowiska miejskiego, stratę 
dochodów przez osoby handlujące na targowisku, stratę dochodów z opłaty targowej przez Gminę Miasto 
Golub-Dobrzyń oraz najprawdopodobniej stałe opuszczenie targowiska w Golubiu-Dobrzyniu przez 
handlujących.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie lokalizacji targowiska 
miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz zmiany uchwały Nr XXVI/153/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, na 
mocy której dokonano zmiany lokalizacji targowiska miejskiego. 
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