
 
Uchwała Nr XXV/225/2008 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 1 października 2008r. 
 
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku” 

zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu 
 
 

 Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 8444 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§1 
Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku” zlokalizowanym 
na działce gminnej o nr ewid. 628 przy ul. Koseły w Sandomierzu w drodze inkasa w dniach 
od poniedziałku do soboty. 

§2 
Określa się na okres trzech lat inkasenta opłat targowych na targowisku miejskim –  
”Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu w osobie Sandomierskiego 
Klubu Sportowego „Wisła” w Sandomierzu. 
 

§3 
Ustala się wynagrodzenie miesięczne inkasenta za wykonywanie czynności poboru opłaty 
targowej w wysokości 90% 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 targowisku miejskim –  
”Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły 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 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 XXV/226/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005r. w 
sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku” 
zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu. 
 

§7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 06 października 2008r. 

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. 8444 z późn. 
zm.) 

SKS Wisła wystąpił z pisemną propozycją przedłuŜenia moŜliwości poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa na targowisku „Zieleniak” przy ul. Koseły w Sandomierzu na 
dotychczasowych zasadach. Dotychczasowa współpraca układała poprawnie, a sam sposób 
rozliczania się z pobranej opłaty targowej nie budził zastrzeŜeń.    
 Wykonywanie czynności inkasenta nie jest jednak moŜliwe bez umocowania inkasenta 
do wykonywania tej czynności przez Radę Miasta poprzez podjęcie stosownej uchwały. 
Temu teŜ celowi słuŜy skierowanie niniejszej uchwały na ścieŜkę legislacyjną. 
 
 
 
 


