
Projekt

z dnia  10 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579); art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 716; zm. Dz.U. z  
2016 r. poz. 1579, poz. 1923, MP. z 2016 r. poz. 779, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/208/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
opłaty targowej załącznik Nr 1 do uchwały „Tabela dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01.04.2017 r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2017 r.

Tabela dziennych stawek opłaty targowej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Lp. Wyszczególnienie

Dzienne 
stawki 
opłaty 

targowej
Miejsca wyznaczone do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego
Targowiska miejskie:

ul. Wyzwolenia:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł

1

2) za zajęcie 1 mb stołu 2,00 zł
ul. Modrzewskiego:2
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 1,50 zł
ul. Bawełniana:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 1,00 zł
2) przy sprzedaży z pojazdu:
a) ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego 4,00 zł
b) ciągnika rolniczego z przyczepą, samochodu osobowego z przyczepą 5,00 zł
c) samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony 6,00 zł
d) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 12,00 zł

3

e) pozostałych pojazdów 4,00 zł
Pozostałe miejsca wyznaczone:

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

Targowiska prywatne zlokalizowane na gruntach nie należących do Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego

ul. Dmowskiego:
1) za samochód przeznaczony do sprzedaży (za 1 szt. ) 15,00 zł
2) za pozostałe pojazdy przeznaczone do sprzedaży (za 1 szt. ) 4,00 zł

6

3) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł
ul. Sienkiewicza – targowisko WBH-a Staszór S J7
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł

Miejsca niewyznaczone:
8 Za zajęcie 1 m2 powierzchni placu podczas imprez organizowanych

lub będących pod patronatem Miasta Piotrków Trybunalski 1,00 zł

9 Za zajęcie 1 m2  powierzchni placu 16,00 zł
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/208/15 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej określiła w „Tabeli dziennych stawek opłaty targowej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” stawki opłaty targowej pobieranej przez inkasentów
od podmiotów prowadzących sprzedaż.
Ponieważ lokalizacja targowisk miejskich funkcjonujących w Piotrkowie Trybunalskim, określona
załącznikami do Uchwały Nr XV/226/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30
grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich, zmienionej uchwałami:
Nr XXXVII/565/05 z dnia 1 czerwca 2005 roku oraz Nr XLVII/799/06 z dnia 1 lutego 2006 r. jest
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ustaleniem warunków zabudowy winna nastąpić w
formie decyzji administracyjnej zastrzeżonej dla Prezydenta Miasta. Porządkując sprawy dotyczące
targowisk miejskich, należy podjąć działania mające na celu dostosowanie aktów prawa
miejscowego, dotyczących targowisk miejskich i miejsc wyznaczonych do handlu do
obowiązujących przepisów prawa poprzez:
- wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego,
- wprowadzenie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu
na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Ponieważ, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, powyższe należy
do kompetencji rady gminy, projekty stosownych aktów - uchwał zostały przedstawione Radzie.
Wobec powyższego koniecznym jest również dostosowanie treści załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XVI/208/15 z dnia 25 listopada 2015 r. do obowiązującego stanu prawnego, przy czym zmianie
ulega jedynie treść zawarta w tabeli, natomiast stawki dziennej opłaty targowej pozostają na
niezmienionym poziomie.
Zmiana treści dotyczy:
- wprowadzenia podziału na miejsca wyznaczone należące do Miasta Piotrków Trybunalski
tj. targowiska miejskie oraz pozostałe miejsca,
- wprowadzeniu nazwy – Targowiska prywatne, dotyczące targowisk zlokalizowanych na gruntach
nie należących do Miasta Piotrków Trybunalski,
- wprowadzeniu w wierszu o nr „8” tabeli zamiast dotychczas używanego określenia „kiermaszy i
jarmarków” określenia „imprezy”, eliminacji występującego ograniczenia miejsca ich organizacji i
rozszerzeniu opłaty do imprez organizowanych pod patronatem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Proponowana zmiana nie wpłynie negatywnie na wysokość dochodów miasta z tytułu poboru
opłaty targowej.
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