
 
Uchwała Nr XXXVIII/362/2006 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 sierpnia 2006r. 

 
w sprawie okre�lenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym 
Rynku oraz innych miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 

sprzeda�  
 

 Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
nast�puje: 
 

§1 
Zarz�dza si� pobór opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych 
miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzeda� w drodze inkasa we 
wszystkie dni tygodnia. 
 

§2 
1. Okre�la si� na okres lat trzech inkasenta opłat targowych na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 
sprzeda� w osobie Pana Marcina Wojciechowskiego. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy targowisk przy ul. Przemysłowej, Placu 3 Maja i „Zieleniaka” 
przy ul. Koseły, gdzie osoba inkasenta została okre�lona odr�bnymi uchwałami Rady 
Miasta.   

 
§3 

Ustala si� wynagrodzenie miesi�czne inkasenta za wykonywanie czynno�ci poboru opłaty 
targowej w wysoko�ci 6% 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 Rynku Starego Miasta, 
Małym Rynku oraz innych miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 
sprzeda�, 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� Panu Marcinowi Wojciechowskiemu w zakresie 
wykonywania czynno�ci inkasenta oraz Burmistrzowi Miasta Sandomierza w zakresie 
nadzoru nad czynno�ciami inkasenta. 
 

§6 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

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. z 2006r. Nr 121, poz. 844) 
 

 W zwi�zku z tym, i� na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach  
na terenie Sandomierza,  prowadzona jest sprzeda� zachodzi konieczno�� okre�lenia osoby, 
która w drodze inkasa pobierała b�dzie opłat� targow� od wszystkich tych, którzy wykonuj� 
tam czynno�ci handlowe. W miejscach tych sprzeda� prowadzona jest sporadycznie, 
najcz��ciej sezonowo. Sposób poboru opłaty targowej nie był do tej pory formalnie 
rozwi�zany. Handluj�cy uiszczali opłat� targow� wpłacaj�c j� bezpo�rednio do kasy miasta 
lub do r�k inkasenta targowiska na Pl. 3Maja.        

 
Poniewa� okre�lenie inkasenta opłaty targowej w wy�ej wymienionych miejscach 

mo�e nast�pi� jedynie w drodze zgody udzielonej przez Rad� Miasta, skierowanie niniejszego 
projektu uchwały na �cie�k� legislacyjn� jest w pełni zasadne.                  
 

 
  
 


