
 
 

U C H W A Ł A   Nr  XXXIV/302/2009 
 

RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 
 

z  dnia 27 maja 2009r. 
 

  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 
2009r.w  sprawie określenia 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 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)   
 
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co następuje: 
 
§1 W uchwale Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r.w  
sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy  ul. Przemysłowej 
w Sandomierzu wprowadza się następujące zmiany: 
 
§2 otrzymuje brzmienie:  
„1. Określa się na okres trzech lat inkasenta opłaty targowej pobieranej na targowisku 
miejskim zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w osobie Sandomierskiego 
Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7. 
2. Zobowiązuje się inkasenta do przedkładania Radzie Miasta szczegółowego rocznego 
sprawozdania z działalności dotyczącej zakresu powierzonych inkasentowi czynności poboru 
opłaty targowej w terminie do 10 stycznia kaŜdego kolejnego roku kalendarzowego, według 
stanu pobranej opłaty targowej na dzień31 grudnia roku poprzedniego”. 
 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Sandomierskiemu Ogrodniczemu Rynkowi Hurtowemu 
S.A. w zakresie wykonywania czynności inkasenta oraz Burmistrzowi Miasta Sandomierza           
w zakresie nadzoru nad czynnościami inkasenta. 
 
§3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 Określenie inkasenta opłaty targowej leŜy 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 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.). Zgodnie z wyŜej cytowanymi przepisami Rada Miasta nie 
jest uprawniona do ustalania sposobu zabezpieczania interesów miasta przy wykonywaniu 
przez inkasenta jego czynności. Regulują to odrębne przepisy ordynacji podatkowej.  
 Mając na względzie powyŜsze naleŜy dotychczasowe brzmienie §2 uchwały zmienić, 
nadając mu nowe brzmienie, pozbawione punktu 2.      
 

  
 
   
 
  
 


