
UCHWAŁA NR XX/252/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenie inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" 
w Sandomierzu 

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. 
Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu 
w drodze inkasa w dniach od poniedziałku do soboty. 

§ 2.  

Określa się inkasenta opłat targowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu 
w osobie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska miejskie samorządowy 
zakład budżetowy” z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 2. 

§ 3.  

Ustala się wynagrodzenie miesięczne inkasenta za wykonywanie czynności poboru opłaty 
targowej w wysokości 55% od sumy opłat pobranych w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym. 

§ 4.  

Ustala się, że podstawą do naliczania i wypłaty wynagrodzenia dla inkasenta będzie suma opłat 
targowych, pobranych w ciągu miesiąca kalendarzowego na targowisku miejskim „Mój Rynek” 
w Sandomierzu, przez inkasenta określonego w §2 niniejszej uchwały, wskazana na rachunku 
bankowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą 
„Targowiska miejskie samorządowy zakład budżetowy” w zakresie wykonywania czynności inkasenta 
oraz Burmistrzowi Miasta Sandomierza w zakresie nadzoru nad czynnościami inkasenta. 

§ 6.  

Traci moc uchwała Nr XLIX/656/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017r. 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek” 
w Sandomierzu. 
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§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie

Określenie inkasenta opłaty targowej oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso pozostaje
w kompetencji Rady Miasta, co wynika z treści art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych

Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Targowiska miejskie samorządowy zakład
budżetowy” zwrócił się z wnioskiem z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie podwyższenia wysokości
prowizji, stanowiącej wynagrodzenie inkasenta za wykonywanie czynności poboru inkasa.
Dotychczasową wysokość prowizji 40% Zakład proponuje zwiększyć do poziomu 55%. Powodem
tego jest przejcie przez Zakład nieruchomości (trwały zarząd), na której położone jest targowisko,
a co za tym idzie finansowanie wzrostu kosztów jego funkcjonowania.
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