
                                                               U C H W A Ł A Nr VI/40/2003 

                                                           Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 

                                                                     z dnia 15 lipca 2003 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2/15/2003 roku Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 marca 

2003 roku w sprawie pobierania opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity tekst jednolity- Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 

558, nr 113 , poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806) oraz art.15 i art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 i 

Nr 200 poz. 1683) 

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 2/15/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 marca 2003 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2002 

roku w sprawie pobierania opłaty targowej na terenie miasta Skarżysko- Kamienna, dotychczasowy 

zapis § 1 oznacza się jako § 1 pkt. 1 i dodaje się pkt. 2 w brzmieniu: 

„ w przypadku gdy inkasent, o którym mowa w pkt.1 nie będzie w sposób należyty wywiązywał się z 

obowiązków określonych w umowie zlecenia, w zakresie właściwego pobierania opłaty targowej 

zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 3/18/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku lub umowa zostanie 

zerwana przez inkasenta, Rada Miasta ustanawia Miejskie Usługi Komunalne sp. zo.o. do poboru 

opłat targowych na targowiskach usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do czasu 

wyboru nowego inkasenta przez Radę Miasta”.  

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 2/15/2003 pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miasta  

 

 

                                                                                                        Wiesław Piętek  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             U Z A S A D N I E N I E 

 

Określony Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamienna Nr 2/15/2003 inkasent opłaty targowej Spółka „ 

Targowiska Miejskie „ w likwidacji nie spełnia oczekiwań w zakresie poboru opłaty targowej. Wpływy 

z tego tytułu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego maleją. Przeprowadzone w 

dniach 15 i 29 kwietnia 2003r. kontrole prawidłowości pobierania opłat targowych przez komisję 

powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta wykazały, że opłaty nie są pobierane powszechnie lub są 

pobierane w niewłaściwej wysokości. W tej sytuacji, stosownie do zapisów § 8 umowy z dnia 31 

marca 2003r. zlecającej Spółce „ Targowiska Miejskie „ w likwidacji pobieranie opłat targowych, 

kwoty niedopłaty wyliczone przez kontrolujących przypisane zostały Spółce do zapłaty wraz z 

oprocentowaniem wynoszącym 50% kwoty przypisanej. Kara w kwocie 1.754zł została wpłacona 

przez Spółkę w dniu 21 maja 2003r. 

Skutkiem ścisłego trzymania się przez Urząd Miasta zapisów umowy, w dniu 20 maja br. Spółka 

złożyła wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, dokonując rozliczenia końcowego z 

pobranych druków opłaty targowej. W tej sytuacji miasto zostało pozbawione wpływów z opłaty 

targowej. 

Podjęte z likwidatorem Spółki rozmowy doprowadziły do kompromisu i Spółka „ Targowiska Miejskie 

„ w likwidacji nadal inkasuje opłatę targową.  

Urząd nie zamierza odstąpić od egzekwowania należytego wykonania umowy zlecenia przez Spółkę „ 

Targowiska Miejskie „. Planowane są kolejne kontrole, których skutkiem może być powtórzenie się 

sytuacji z miesiąca maja br. 

Dlatego, w celu zabezpieczenia ciągłości dochodów z opłaty targowej istnieje konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały. W sytuacji gdyby umowa została zerwana ze skutkiem natychmiastowym do 

czasu określenia przez Radę Miasta nowego inkasenta, opłata targowa byłaby pobierana w okresie 

przejściowym przez Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. 

Przedstawiony projekt, właściwie zabezpiecza dochody budżetu poprzez czasowe ustanowienie 

inkasenta opłaty targowej. 


