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UCHWAŁA NR 744/2010
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 31 maja 2010 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 297/2003 z dnia 15.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 
oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 ust. 1 pkt a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 297/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór, w brzmieniu zmienionym Uchwałą 
Rady Miejskiej Nr 511/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr 594/2005 z dnia 28 lutego 
2005 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr 68/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku, Uchwałą Nr 271/2008 Rady Miejskiej 
z dnia 28 stycznia 2008 roku oraz Uchwałą Nr 651/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2009 roku zmienia się 
§ 4 i § 6, które otrzymują brzmienie: 

„§ 4 

1. Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentem opłaty targowej jest: 

1/ Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 na targowiskach: 

a/ ul. Wernera 10 

b/ ul. Limanowskiego 41 

c/ ul. Limanowskiego 93 

d/ ul. Ofiar Firleja 45 

e/ Okulickiego 45 

f/ Struga 63 

g/ na nieruchomości położonej pomiędzy ul. Śląską, Poznańską, Kolejową, Staroopatowską oraz we 
wszystkich miejscach, w których prowadzony jest handel z ręki, kosza, stoisk, pojazdów mechanicznych. 

2/ Automobilklub Radomski w Radomiu ul. Warszawska 17/21 - na giełdzie samochodowej przy ul. 
Warszawskiej 17/21.” 

„§ 6 

1. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi dla Automobilklubu Radomskiego 80% pobranych 
i odprowadzanych do budżetu Gminy Miasta Radomia opłat targowych. 

2. Uchwala się, że terminem płatności pobranej opłaty targowej za dany za dany tydzień jest poniedziałek 
następnego tygodnia. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, terminem płatności jest 
następny dzień po dniu wolnym. 

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do zawierania umów w sprawie inkasa opłat targowych.” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


