
z dnia  10.11.2015 r. Zatwierdzony przez 
.........................

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz.1515) oraz art.15 ust. 1,  art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. 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 użytkowania 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 2014 r., 
poz.849; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz. 1777) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613, poz.699, poz.978, poz.1197, 
poz.1269, poz.1311, poz.1649) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

1) wprowadza na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz 
wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Stawki dziennej opłaty targowej określone zostają w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

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) 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 pkt 4 i pkt 5.

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

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

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

7) Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez 
wezwania, na rachunek bankowy dochodów Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z zastrzeżeniem §5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
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2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się:

1) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

2) Podczas sprzedaży w soboty, na giełdzie samochodowej i targowisku przy ulicy Dmowskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim wyznacza się Klub Sportowy „Piotrcovia” S.S.A. z siedzibą w Rzgowie.

3. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:

1) Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 100,00 zł brutto miesięcznie;

2) Klubowi Sportowemu „Piotrcovia” S.S.A. z siedzibą w Rzgowie – 50% pobranych i terminowo 
odprowadzanych kwot.

4. Całość zebranych opłat targowych odprowadzana jest przez inkasentów do kasy Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego lub na rachunek bankowy dochodów Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za okresy tygodniowe, 
najpóźniej w pierwszym dniu roboczym tygodnia za tydzień poprzedni.

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

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc:

1) Uchwała Nr XIX/378/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,

2) Uchwała Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie 
określenia inkasentów opłaty targowej,

3) Uchwała Nr XIV/276/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca 
uchwałę Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia 
inkasentów opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r..
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2015 r.

Tabela dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Wyszczególnienie Stawki 
opłaty 

targowej 
1. ul. Modrzewskiego 
1) za zajęcie 1m2 powierzchni placu 1,50 zł 

2. ul. Targowa ( targowisko miejskie) 
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł 
3. ul. Bawełniana 
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu
2) przy sprzedaży z pojazdu:
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
e) pozostałych pojazdów

1,00 zł 

4,00 zł 
5,00 zł 
6,00 zł 

12,00 zł
4,00 zł 

4. ul. Cmentarna 
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł 
5. ul. Wyzwolenia 
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni 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 m2 powierzchni 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 m2 powierzchni placu

2,00 zł 

8. Miejsca niewyznaczone 
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu
2) 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

16,00 zł 

1,00 zł 
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w miejsce dotychczas obligatoryjnej opłaty targowej, ustawodawca
wprowadził opłatę targową o charakterze fakultatywnym nadając nowe brzmienie art.15 ust. 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), którego treść brzmi:
„Art. 15. 1.Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b”.
Zmiana do ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz.1045 i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2016 r..
W zmienionym przepisie upoważniono radę gminy do zdecydowania w drodze uchwały o wprowadzeniu tej
opłaty na danym terenie, określeniu zasad ustalania i poboru opłaty, określeniu terminów płatności
i wysokości stawek tej opłaty, zarządzeniu poboru opłaty w drodze inkasa, określeniu inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Obecnie na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obowiązuje uchwała Nr XIX/378/12 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, która musi zostać uchylona z dniem 01.01.2016 r..
Przedłożony projekt stanowi propozycję pobierania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego opłaty
targowej i jednocześnie zachowuje dotychczas obowiązujące stawki opłaty targowej, inkasentów oraz
zasady poboru opłaty. Utrzymano wynagrodzenie za inkaso dla Klubu Sportowego „Piotrcovia” S.S.A. z
siedzibą w Rzgowie i ustalono wynagrodzenie za inkaso dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 100,00 zł brutto miesięcznie.
Na targowisku przy ul. Bawełnianej, przy sprzedaży z pojazdu dodano lit. e) o treści: „e) pozostałych
pojazdów 4,00 zł”. Zaproponowana zmiana umożliwi pobór opłaty targowej przy sprzedaży z pojazdu
innego niż wymienione w pkt 2) lit. a-d.
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