
 
Uchwała Nr IX/74/2007 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 30 maja 2007 r. 

 
w sprawie okre�lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim  

zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu 
 

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

§1 
Zarz�dza si� pobór opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja     
w Sandomierzu w drodze inkasa w dniach od poniedziałku do soboty. 

§2 
1. Okre�la si� na okres jednego roku inkasenta opłat targowych na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu w osobie Pana Marcina Wojciechowskiego. 
2. Ustala si� sposób zabezpieczenia interesów miasta przy wykonywaniu przez inkasenta jego 
czynno�ci poprzez zobowi�zanie go do wpłaty kaucji pieni��nej na rachunek Urz�du Miasta, 
na zabezpieczenie płatno�ci pobranej opłaty targowej w wysoko�ci �redniego trzydniowego 
przychodu z tytułu opłaty targowej pobranej w roku 2006. 

§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 targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3Maja w Sandomierzu, 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 
Traci moc uchwała Nr XXXVI/338/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006r.                 
w sprawie okre�lenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na 
Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 

§7 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i obowi�zuje od dnia 22 czerwca 2007roku.  
 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
 



 
 
 
 

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. Nr 9 z 2002r, poz. 84 z pó�n.zm.) 
 

 Pismem z dnia 24 kwietnia 2007r. (data wpływu 25.04.2007r.) Pan Marcin 
Wojciechowski zwrócił si� z pro�b� o przedłu�enie na dotychczasowych warunkach funkcji 
inkasenta opłaty targowej na targowisku zlokalizowanym na Pl.3Maja w Sandomierzu.  

Do tej pory nieprzerwanie od roku 2000 pełnił on funkcj� inkasenta na tym 
targowisku. Posiada odpowiednie do�wiadczenie w wykonywaniu tych czynno�ci.                     
Z uzyskiwanych przychodów z opłaty targowej rozlicza si� w terminie oraz w sposób nie 
budz�cy zastrze�e�. 

W ramach otrzymywanej prowizji za wykonywanie czynno�ci inkasenta wykonuje on 
równie� wszelki obowi�zki wynikaj�ce z Regulaminu targowiska oraz dotycz�ce min. 
utrzymywania czysto�ci oraz wywozu nieczysto�ci stałych, utrzymywania terenów zielonych 
znajduj�cych si� wokół targowiska oraz odpowiedzialny jest za uzupełnianie �ródeł �wiatła w 
latarniach na targowisku.  

 
 

  
 


