
 
Uchwała Nr XXV/226/2008 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 1 października 2008r. 
 

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

sprzedaŜ  
 

 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 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, 
co następuje: 

§1 
Zarządza się pobór opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych 
miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaŜ w drodze inkasa we 
wszystkie dni tygodnia. 

§2 
1. Określa się na okres lat trzech inkasenta opłat targowych na Rynku Starego Miasta, 

Małym Rynku oraz innych miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 
sprzedaŜ w osobie Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” w Sandomierzu. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy targowisk przy ul. Przemysłowej, Placu 3 Maja i „Zieleniaka” 
przy ul. Koseły, gdzie osoba inkasenta została określona odrębnymi uchwałami Rady 
Miasta.   

§3 
Ustala się wynagrodzenie miesięczne inkasenta za wykonywanie czynności poboru opłaty 
targowej w wysokości 10% od sumy opłat pobranych w kaŜdym kolejnym miesiącu 
kalendarzowym. 

§4 
Ustala się, Ŝe podstawą do naliczania i wypłaty wynagrodzenia dla inkasenta będzie suma 
opłat targowych, pobranych w ciągu miesiąca kalendarzowego na Rynku Starego Miasta, 
Małym Rynku oraz innych miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest 
sprzedaŜ, 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 Sandomierskiemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w 
Sandomierzu w zakresie wykonywania czynności inkasenta oraz Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza w zakresie nadzoru nad czynnościami inkasenta. 
 

§6 
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/362/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 sierpnia 
2008r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym 
Rynku oraz innych miejscach  na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaŜ.  
 

§7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta 

Marceli Czerwiński 
 



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 ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  z późn. 
zm.) 
 

 W związku z tym, iŜ na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach  
na terenie Sandomierza prowadzona jest sprzedaŜ, określono tam w roku 2006 inkasenta opłat 
targowych w osobie Pana Marcina Wojciechowskiego. Dnia 14 lipca 2008r. złoŜył on pismo 
w sprawie rezygnacji z prośba o zmianę inkasenta.  

W związku z powyŜszym proponuje się „oddać” te miejsca i określi na nich inkasenta 
w osobie Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” w Sandomierzu, który pełni funkcję 
inkasenta równieŜ na innych targowiskach. 

  
 

 
 

  
 


