
 
U C H W A Ł A   Nr  XXVI/236/2005 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  6 lipca 2005r. 

 
  zmieniaj�ca uchwał� w  sprawie okre�lenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu 
  

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. t. j. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.) Rada Miasta 
Sandomierza   u c h w a l a,  co nast�puje: 
 
§ 1.  W uchwale Nr V/44/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r.                 
w sprawie okre�lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy                          
ul. Przemysłowej w Sandomierzu wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

1. W §2 pkt 1 wyrazy „ w osobie Giełdy Rolno – Ogrodniczej Ziemi Sandomierskiej 
S.A.” zast�puje si� wyrazami „ w osobie Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 
Hurtowego S.A.” 
 

2. §3 otrzymuje brzmienie : 
„Ustala si� wynagrodzenie miesi�czne inkasenta za wykonywanie czynno�ci poboru 
opłaty targowej w wysoko�ci 20% od sumy opłat pobranych w ka�dym kolejnym 
miesi�cu kalendarzowym”. 

 
3. §5 otrzymuje brzmienie : 

„Wykonanie uchwały powierza si� Sandomierskiemu Ogrodniczemu Rynkowi 
Hurtowemu S.A. w Sandomierzu w zakresie wykonywania czynno�ci inkasenta oraz 
Burmistrzowi Miasta Sandomierza w zakresie nadzoru nad czynno�ciami inkasenta. 

  
§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie 1 grudnia 2005 r. 
 

Wiceprzewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Marceli Czerwi�ski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 Okre�lenie inkasenta opłaty targowej oraz ustalenie wynagrodzenia za wykonywanie 
tych czynno�ci le�y 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 2002r. Nr 9 poz. 84 z 
pó�n. zm.). 
 
Pismami z dnia 19 sierpnia i 22 pa�dziernika 2004r. oraz z dnia 29 kwietnia 2005r. 
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. zwracał si� z pro�b� o podwy�szenie prowizji 
za wykonywanie czynno�ci inkasenta opłaty targowej pobieranej na targowisku przy              
ul. Przemysłowej w Sandomierzu. Jako powód wnioskodawca podał konieczno�� pokrycia 
rosn�cych kosztów zabezpieczenia inkasa.  
Wykonanie powy�szego według inkasenta nie b�dzie mo�liwe bez zaanga�owania 
dodatkowych �rodków finansowych, które pochodziłyby ze zwi�kszonej prowizji od 
pobieranej opłaty targowej.     
 
 W chwili obecnej Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu 
pełni funkcj� inkasenta opłaty targowej na tym targowisku na podstawie Uchwały                   
Nr V/44/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003r, w której ustalono równie� 
jego wynagrodzenie za wykonywanie czynno�ci poboru tej opłaty na poziomie 15% od sumy 
opłat pobranych z tego targowiska.  
 
 Z przeprowadzonej analizy finansowej w zakresie wpływów uzyskanych z tytułu 
opłaty targowej wynika, i� ogółem za rok 2004 wyniosły one 5.559.096,00 zł z czego 
prowizja dla inkasenta 15% od tej kwoty wyniosła 833.864,40 zł.  

Zakładaj�c, �e zwi�kszamy prowizj� dla inkasenta opłaty targowej na tym targowisku 
z 15% na 20% , przyjmuj�c wysoko�� osi�gni�tych przychodów w roku poprzednim za punkt 
wyj�cia, domniemaj�c jednocze�nie, i� w roku 2005 b�dzie on na podobnym poziomie, to od 
kwoty 5.559.096,00 zł wypłacimy inkasentowi kwot� prowizji 1.111.819,20 zł.  
 

Prowizja zatem zwi�kszy si� o 277.954,80 zł. Kwota ta według tego co podaje 
wnioskodawca zostanie spo�ytkowana na pokrycie zwi�kszaj�cych si� z roku na rok kosztów 
zabezpieczenia inkasa powy�szych zada�. 
 

Poniewa� zmiana wysoko�ci wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej winna 
nast�pi� w formie uchwały Rady Miasta, skierowanie niniejszej uchwały na �cie�k� 
legislacyjn� jest w pełni zasadne.                  
 
   
 
  
 


