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Burmistrz Nysy 
ul. Kolejowa 15 
48- 300 Nysa 

FN.FP.III.31332.9.OT.2016.MO 

Dotyczy: realizacji inkasa opłaty targowej z terenu miasta Nysa z wyłączeniem 
Targowiska Miejskiego w Nysie. 

Działając jako ustanowiony pełnomocnik Spółki Unitrez Ochrona OP Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Opolu, dalej zwaną „Spółką" -
pełnomocnictwo w załączeniu - w odpowiedzi na pismo Burmistrza Nysy datowane 
na dzień 30 marca 2016 r. poniżej przedstawiam wyjaśnienia Spółki w zakresie 
różnicy pomiędzy wynikiem uzyskanym z poboru opłat targowych przez 
pracowników Nyskiego Zarządu Nieruchomości Spółki z o.o. a wysokością 
pobranych sum opłaty targowej przez pracowników Spółki. 

Spółka była zobowiązana jedynie do poboru opłaty targowej na terenie miasta 
Nysa. Wszelkie braki w wysokości uiszczonej opłaty targowej są wynikiem 
zaniedbań ze strony osób zobowiązanych z tytułu przedmiotowej opłaty. 

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/553/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 
września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w 
Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
targowej, na inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Nysa wyznaczono Spółkę 
Unitrez Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu (obecnie Unitrez Ochrona OP Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Opolu). 
Zawarte w dniu 3 grudnia 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Nysy a Spółką Unitrez 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu porozumienie określa 
jedynie zasady pobierania, przekazywania i rozliczania opłaty targowej pobranej 
przez inkasenta oraz wypłacania należnego inkasentowi wynagrodzenia przez organ 
podatkowy, tj . Burmistrza Nysy. 

W tych okolicznościach zastosowanie w sprawie mają zasady dotyczące 
obowiązków i odpowiedzialności inkasenta, uregulowane w Ordynacji podatkowej. 
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Zgodnie z art. 2 § 1 ust. 3 Ordynacji podatkowej, przepisy ustawy stosuje się także do * 
opłat, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, inkasent jest zobowiązany jedynie do poboru i 
wpłacenia opłaty organowi we właściwym terminie. Inkasent nie jest płatnikiem i 
nie ma obowiązku obłiczania wysokości opłaty. W przedmiotowej sprawie mają 
ewentualne zastosowanie zasady odpowiedzialności inkasenta określone w art. 30 
Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, odpowiedzialność inkasenta 
ogranicza się jedynie do opłaty pobranej, a niewpłaconej. 

Ponadto, pracownicy Spółki wskazali, że różnice w wysokości pobranej opłaty 
targowej mogą być spowodowane problemami z poborem opłaty, wobec braku wołi 
uiszczania tej opłaty przez zobowiązanych. Wskazuję, że zgodnie z oświadczeniami 
pracowników Spółki w sytuacjach takich niejednokrotnie wzywana była Straż 
Miejska oraz Policja. Potwierdzenia tych zdarzeń może odnaleźć w notatkach 
służbowych funkcjonariuszy wskazanych służb. 

Wszełkie różnice w wysokości uiszczonej tut. organowi podatkowemu opłaty 
targowej wynikają z niedochowania przez zobowiązanych z tytułu opłaty targowej 
obowiązku wyliczenia wysokości opłaty oraz obowiązku uiszczania opłaty targowej 
zgodnie z ustałonymi przez Radę Miasta Nysa stawkami. 

Brak jest zatem jakichkolwiek podstaw do przypisania odpowiedzialności 
Spółce. 

W załączeniu: 
- pełnomocnictwo wraz z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS dla 
Spółki oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 
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