
Uchwała Nr XXV/226/2005 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 15 czerwca 2005r. 

 
w sprawie okre�lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku” 

zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu 
 
 

 Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, 
co nast�puje: 
 

§1 
Zarz�dza si� pobór opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku” zlokalizowanym 
na działce gminnej o nr ewid. 628 przy ul. Koseły w Sandomierzu w drodze inkasa w dniach 
od poniedziałku do soboty. 
 

§2 
Okre�la si� na okres trzech lat inkasenta opłat targowych na targowisku miejskim –  
”Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu w osobie Sandomierskiego 
Klubu Sportowego „Wisła” w Sandomierzu. 
 

§3 
Ustala si� wynagrodzenie miesi�czne inkasenta za wykonywanie czynno�ci poboru opłaty 
targowej w wysoko�ci 90% od sumy opłat pobranych w ka�dym kolejnym miesi�cu 
kalendarzowym. 
 

§4 
Ustala si�, �e podstaw� do naliczania i wypłaty wynagrodzenia dla inkasenta b�dzie suma 
opłat targowych, pobranych w ci�gu miesi�ca kalendarzowego na targowisku miejskim –  
”Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu, przez inkasenta okre�lonego w 
§2 niniejszej uchwały, wskazana na rachunku bankowym Urz�du Miejskiego w Sandomierzu 
w ostatnim dniu miesi�ca kalendarzowego.  
 

§5 
Wykonanie uchwały powierza si� Sandomierskiemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w 
Sandomierzu w zakresie wykonywania czynno�ci inkasenta oraz Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza w zakresie nadzoru nad czynno�ciami inkasenta. 
 

§6 
Traci moc Uchwała Nr XII/109/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004r. w 
sprawie okre�lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku” 
zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu. 
 

§7 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem wej�cia w �ycie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji 
targowiska „Zieleniak” na działce o nr ewid. 628.  
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 
mgr Ryszard Lewandowski 



UZASADNIENIE 
 
 
 Okre�lenie inkasenta opłaty targowej oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso 
pozostaje w kompetencji Rady Miasta, co wynika z tre�ci art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr  9 z 2002r., poz. 84 z pó�n. zm.). 

Istniej�ca wcze�niej koncepcja przeniesienia targowiska potocznie zwanego 
„Zieleniakiem”  z działki gminnej nr ewid. 628 na inn� (s�siedni�) działk� gminn� o nr ewid. 
1394/2 nie została wprowadzon� w �ycie pomimo opracowania dokumentacji przeniesienia 
tego targowiska. Powodem tego było przekazanie na wniosek Sandomierskiego Klubu 
Sportowego „Wisła” nieruchomo�ci w trwały zarz�d Miejskiemu O�rodkowi Sportu i 
Rekreacji w Sandomierzu (uchwała Nr XXIII/209/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 
marca 2005r. w sprawie przekazania nieruchomo�ci w trwały zarz�d).  
 W oparciu o kolejn� uchwał� Nr XXIII/210/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 
marca 2005r. w sprawie wyposa�enia w maj�tek jednostki bud�etowej miasta Sandomierza – 
„Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu” powi�kszono baz� materialn� 
działalno�ci O�rodka o mienie komunalne obejmuj�ce obiekty stadionu wraz z wszelkimi 
zabudowaniami.  
 Zmiana wi�c lokalizacji targowiska poprzez jego przeniesienie na teren obecnie 
zarz�dzany przez inny podmiot nie jest mo�liwa, gdy� koliduje z kompleksow� modernizacj� 
stadionu i obiektów sportowych. 

Ponadto, propozycja okre�lenia inkasenta targowiska miejskiego „Zieleniaka” 
zlokalizowanego przy ul. Koseły w osobie Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” 
została przygotowana na wniosek Klubu zło�ony dnia 29 marca 2005r., w którym to 
zainteresowany zwraca si� z pro�b� o pobieranie opłat z istniej�cego targowiska „Zieleniak” 
oraz sugeruje wynagrodzenie za wykonywanie tych czynno�ci. 
 Wykonywanie czynno�ci inkasenta nie jest jednak mo�liwe bez umocowania inkasenta 
do wykonywania tej czynno�ci przez Rad� Miasta poprzez podj�cie stosownej uchwały. 
Temu te� celowi słu�y skierowanie niniejszej uchwały na �cie�k� legislacyjn�. 
 
 
 
 


