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Dariusz Cecotka.. 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam 
Interpelację  w sprawie: 

Naliczanie opłat na targowiskach miejskich 
Treść  Interpelacji (Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy; powinna 
zawierać  krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające 
z niej pytania - art. 24 ust. 4 u.s.g.) 

Opis stanu faktycznego: 

Naliczanie opłat za pojazdy parkujące na terenie hali targowej czy też  bazarów. 

2. Treść  Interpelacji: 

Ze względu na wiele sygnałów jaki zaczęły do mnie docierać  od właścicieli firm działających 

na „Rynku Wyzwolenia" oraz z Hali Targowej chciałbym doprowadzić  do pochylenia się  nad 

uchwałą  która była przegłosowana w ubiegłym roku przez Radę  Miasta odnośnie podwyżki 

opłat za korzystanie z miejsc targowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 

Wg cennika który przegłosowaliśmy nie ma słowa o autach które parkować  mogą  na terenie 

bazaru, czy hali targowej, tylko dlatego, że targowiska w Piotrkowie mają  tylko miejsca do 

prowadzenia handlu, handlu obwoźnego a nie mają  wyznaczonych miejsc parkingowych. 

Powinniśmy zmienić  cennik na tyle, żeby było można rozgraniczyć  handel z auta i auto które 

jest zaparkowane na terenie targowiska czy hali targowej. 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż  bezpośrednio z auta to oczywiście, że opłata powinna 

byś  pobierana za metry wykorzystane pod handel z takiego auta. 

Jeśli prowadzona sprzedaż  jest z wyznaczonego miejsca do handlu to pobierać  powinniśmy 

poobierać  opłatę  tylko za stoisko a auto odstawione w inne miejsce nie jest wtedy 

wykorzystywane do handlu jedynie do transportu produktów i opłata jaką  powinniśmy 

pobierać  powinna być  opłatą  za pojazd zaparkowany na terenie targu czy też  hali targowej. 

Jest to dodatkowy koszt jaki ponoszą  przedsiębiorcy handlujący na targowiskach miejskich, 

dlatego proponuję  wprowadzić  zmiany pozwalające parkować  auto na terenie targowiska, w 

wyznaczonych miejscach i pobierać  jedynie opłatę  parkingową  a nie opłatę  targową  za pojazd 

pozostawiony na terenie targowiska. 

Nie możemy doprowadzać  do sytuacji, że skoro nie pomyślano wcześniej o miejscach 

parkingowych dla handlujących obarczać  ich teraz opłatami za postawienie auta w innym 

miejscu ale na stanowiskach do handlu. Osoby parkujące auta osobowe a będący tylko 
klientami hali targowej takiej opłaty nie ponoszą. 



Proszę  o rozdzielenie opłaty targowej za handel z samochodu i wprowadzić  opłatę  za auto 
zaparkowane na terenie hali, bazaru a nie będące bezpośrednio wykorzystywane do 
działalności bo przedsiębiorca handel prowadzi pod namiotem, czy straganie. 

Wprowadzić  też  opłatę  za stanowisko z samochodem, czyli auto wykorzystywane jest jako np. 
magazynek a handel prowadzony jest ze straganu lub pod namiotem który jest dostawiony do 
auta i jest częścią  tego stanowiska handlowego. 


