
Projekt

z dnia  21 marca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; 
z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. 
Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, 
z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), art.15 i art.19 pkt 
1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje 
w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG 
z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne ) - (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, 
z 2009r. Nr 215, poz.1674, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach w Piotrkowie Trybunalskim 
w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uiszczona opłata targowa ważna jest tylko w danym dniu i na danym targowisku. 

2. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej należy zachować celem okazania go służbom kontrolnym. 

§ 3. Zarządza się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 4. 1. Za 1m2 powierzchni zajętego placu uważa się grunt zajęty przez sprzedającego, wystawione do 
sprzedaży artykuły i towary oraz pojazd i sprzęt służący do prowadzenia sprzedaży (np.: skrzynie, stolik, namiot 
itp.) z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3. 

2. Na targowisku przy ul.Bawełnianej, w przypadku sprzedaży z pojazdu pobiera się opłatę targową tylko za 
pojazd. 

3. Na targowisku przy ul. Dmowskiego, w przypadku sprzedaży samochodu lub innego pojazdu pobiera się 
opłatę targową tylko za samochód lub za pojazd. 

§ 5. Od każdego rozpoczętego m2 zajętej powierzchni targowiska lub metra bieżącego stołu pobiera się opłatę 
w pełnej wysokości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/461/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 września 2008r. 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, uchwała Nr 
XXVI/480/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXV/461/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 września 2008r. w sprawie określenia wysokości 
stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia....................2012 r. 

Tabela dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
Wyszczególnienie Stawki 

opłaty 
targowej

 
1. ul. Modrzewskiego 
1) za zajęcie 1m2powierzchni placu 1,50 zł 

2. ul. Targowa ( targowisko miejskie) 
1) za zajęcie 1 m2powierzchni placu 2,00 zł 
3. ul. Bawełniana 
1) za zajęcie 1 m2powierzchni placu 
2) przy sprzedaży z: 
a) ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego 
b) ciągnika rolniczego z przyczepą, samochodu osobowego z przyczepą 
c) samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony 
d) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

1,00 zł 

4,00 zł 
5,00 zł 
6,00 zł 

12,00 zł 
4. ul. Cmentarna 
1) za zajęcie 1 m2powierzchni placu 2,00 zł 
5. ul. Wyzwolenia 
1) za zajęcie 1 m2powierzchni placu 
2) za zajęcie 1 mb stołu 

2,00 zł 
2,00 zł 

6. ul. Dmowskiego 
1) za samochód przeznaczony do sprzedaży ( za 1 szt.) 
2) za pozostałe pojazdy przeznaczone do sprzedaży ( za 1 szt.) 
3) za zajęcie 1 m2powierzchni placu 

15,00 zł 
4,00 zł 
2,00 zł 

7. ul. Sienkiewicza 19 (targowisko zorganizowane przez WBH-a Staszór Spółka Jawna) 
1) za zajęcie 1 m2powierzchni placu 2,00 zł 
8. Miejsca niewyznaczone 
1) za zajęcie 1 m2powierzchni placu 
2) za zajęcie 1m2powierzchni placu przy sprzedaży podczas kiermaszy 
i jarmarkóworganizowanych przez Miasto Piotrków Trybunalski, na terenie Rynku 
Trybunalskiego i uliczkach dochodzących do Rynku Trybunalskiego 

16,00 zł 

1,00 zł 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010r. Nr 95, Nr 613 ze zm.) rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej. 

Dotychczas obowiązuje uchwała Nr XXV/461/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
03.09.2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 342, poz.2945 ze zm.). W załączniku Nr 1 pkt 8 tiret 2 do powyższej 
uchwały ustalono opłatę targową „ za zajęcie 1 stanowiska handlowego podczas Jarmarku Trybunalskiego, 
organizowanego w ramach Dni Miasta, na terenie Rynku Trybunalskiego i uliczkach dochodzących do Rynku” 
w wysokości 1,00 zł. 

Proponuje się w ust. 8 pkt 1 załącznika Nr 1 do projektu uchwały ustalenie opłaty targowej „za zajęcie 1m2 

powierzchni placu przy sprzedaży podczas kiermaszy i jarmarków organizowanych przez Miasto Piotrków 
Trybunalski na terenie Rynku Trybunalskiego i uliczkach dochodzących do Rynku Trybunalskiego ” 
w wysokości 1,00 zł. 

Przedstawiona propozycja ma na celu ożywienie Starego Miasta poprzez organizowanie kiermaszy 
i jarmarków na Rynku Trybunalskim i uliczkach dochodzących do Rynku Trybunalskiego. 

W bieżącym roku zostanie wykonanych 10 szt drewnianych domków handlowych, które będą stanowiły 
własność Miasta i będą umożliwiały organizowanie wydarzeń, o których mowa wyżej nie tylko w ramach Dni 
Miasta. 

Preferencyjna stawka będzie stanowić zachętę dla wystawców, którzy przyjeżdżają z terenu całego kraju. 
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