
Proiekt

zdnia 14 listopada 2019 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWALA NR

z dnia 2019 r.

w sprawie oplaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(t. j.: Dz.U. z2019r. poz. 506; zm.: Dz.U. z2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz. 1815,); art. 15 ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t. j.: Dz.U. z2019 
poz. 1170; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (t.j.: Dz.U. z2019 r. poz. 900; zm.: Dz.U. z2018 r. poz. 1499; Dz. U. z2019 r. poz. 924, poz.1495, 
poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadza si? oplat? targow^.
§ 2. Stawki dziennej oplaty targowej okreslone zostaj^ w zal^czniku do niniejszej uchwaly.
§ 3. Okresla si? nast?puj^ce zasady ustalania i poboru oraz terminy platnosci oplaty targowej:

1) za 1 m2 powierzchni zaj?tego placu uwaza si? grunt zaj?ty przez sprzedaj^cego, wystawione do sprzedazy 
artykuly i towary oraz pojazd i sprz?t sluz^cy do prowadzenia sprzedazy (np. skrzynie, stolik, namiot, itp.) 
z zastrzezeniem pkt 3) i pkt 4);

2) od kazdego rozpocz?tego m2 zaj?tej powierzclmi targowiska lub mb stolu pobiera si? oplat? w pelnej 
wysokosci;

3) na targowisku przy ul. Bawelnianej, w przypadku sprzedazy z pojazdu pobiera si? oplat? targow^ tylko za 
pojazd;

4) na targowisku przy ul. Dmowskiego, w przypadku sprzedazy samochodu lub innego pojazdu pobiera si? oplat? 
targow^ tylko za samochod lub za pojazd;

5) uiszczona oplata targowa wazna jest tylko w danym dniu i na danym targowisku;
6) dowod uiszczenia dziennej oplaty targowej winien bye zachowany celem okazania go sluzbom kontrolnym;
7) terminem platnosci oplaty targowej jest dzien, w ktorym dokonywana jest sprzedaz. Oplata targowa jest platna 

bez wezwania, na rachunek bankowy dochodow Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z zastrzezeniem § 4.
§ 4. 1. Zarz^dza si? pobor oplaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta oplaty targowej wyznacza si?:

1) Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;
2) AP PROPERTY Spolk? Akcyjn^ z siedzib^ w Rzgowie podezas sprzedazy w soboty na gieldzie samochodowej 

i targowisku przy ul. Dmowskiego.
3. Za pobor oplaty targowej inkasentom przysluguje wynagrodzenie w nast?puj^cej wysokosci:

1) Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - 100,00 zl brutto miesi?cznie;
2) AP PROPERTY Spolka Aukcyjna - 25 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Calosc zebranych oplat targowych odprowadzana jest przez inkasentow do kasy Urz?du Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego lub na rachunek bankowy dochodow Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za okresy tygodniowe, 
najpozniej w pierwszym dniu roboczym tygodnia za tydzieh poprzedni.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 6. Z dniem wejScia w zycie niniejszej uchwaly trace} moc:
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1) Uchwata Nr XVI/208/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie oplaty 
targowej;

2) Uchwala Nr XXXII/421/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
zmiany uchwaly w sprawie oplaty targowej;

3) Uchwala Nr XLV/561/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 wrzesnia2017 r. w sprawie zmiany 
uchwaly w sprawie oplaty targowej;

4) Uchwala Nr XLVIII/576/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
zmiany uchwaly w sprawie oplaty targowej;

5) Uchwala NR III/33/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 19grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwaly w sprawie oplaty targowej.
§ 7. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie 

z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Zalcjcznik do uchwaly Nr

z dnia, 2019 r.

Tabela dziennych stawek oplaty targowej 
na tcrenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Dzienne 
stawki 
oplaty 

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

Trybunalskiego

Lp. Wyszczegolnienie

Targowiska niiejskie:
ul. Wyzwolenia:_________________
1) za zaiecie 1 m2 powierzchni placu
2) za zajecie 1 mb stoiu

1
3,00 zl
3,00 zi

2 ul. Modrzewskiego:
za zaiecie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zl

3 ul. Bawelniana:
2,00 zl1) za zaiecie 1 m2 powierzchni placu_____________________________

2) przy sprzedazy z pojazdu:____________________________________
a) ciagnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego________
b) ciqgnika rolniczego z przyczepq, samochodu osobowego z przyczep^

6,00 zl
8,00 zl
10,00 zlc) samochodu ciezarowego o masie calkowitej do 3,5 tony_____

d) samochodu ciezarowego o masie calkowitej powyzej 3,5 tony 15,00 zl
6,00 zle) pozostalych pojazdow

Pozostale miejsca wyznaczone:
4 ul. Targowa:___________

3,00 zlza zaiecie 1 m2 powierzchni placu
5 ul. Cmentarna:

3,00 zlza zaiecie 1 m2 powierzchni placu
Targowiska prywatne zlokalizowane na gruntach nie nalezqcych do Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego
ul. Dmowskiego:6

20,00 zl1) za samochod przeznaczony do sprzedazy (za 1 szt.)______
2) za pozostale pojazdy przeznaczone do sprzedazy (za 1 szt. )
3) za zaiecie 1 m2 powierzchni placu_____________________
ul. Sienkiewicza - targowisko WBH-a Staszor S J

8,00 zl
5,00 zl

7
3,00 z\_____za zaiecie 1 m2 powierzchni placu

Miejsca niewyznaczone;
Za zajecie 1 m2 powierzchni placu podczas imprez organizowanych 
lub bedflcych pod patronatem Miasta Piotrkow Trybunalski

8 1,00 zl

25,00 zl9 Za zaiecie 1 m2 powierzchni placu

■I

/
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UZASADNIENIE

do projektu uchwaly Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie oplaty targowej

Uchwala wprowadza stawki oplaty targowej, ktore b^dq obowiqzywaly na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego od dnia 01.01.2020 r. Zasady i sposob wyliczania oraz wyznaczeni do 
poboru oplaty inkasenci i ich wynagrodzenie pozostajq bez zmian. Obecnie obowiqzujqce 
wysokosci stawki oplaty targowej nie ulegly zmianie od roku 2008, a w przypadku targowiska przy 
ul. Bawelnianej od 2005 r.
Wobec wzrostu kosztow utrzymania targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyst^puje koniecznosc urealnienia wysokosci oplaty 
targowej. Proponowane zmiany przedstawione sq w podanej ponizej tabeli._________________

Dzienne stawki oplaty 
targowej

Proponowane/ Obowiqzujqce
WyszczegolnienieLp

Miejsea wyznaczone
Targowiska miejskie:

ul. Wyzwolenia:
2,00 zl 

od 20081) za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu lub 1 mb stolu 3,00 zl

ul. Modrzewskiego:
1,50 zl 

od 2008
2. 1) za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zl

ul. Bawelniana:3.
1,00 zl 

od 20051) za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zl

2) przy sprzedazy z pojazdu:____________________
a) ciqgnika rolniczego, wozu konnego, samochodu 

osobowego
4,00 zl 

od 20056,00 zl

b) ciqgnika rolniczego z przyczepq, samochodu 
osobowego z przyczepq

5,00 zl 
od 20058,00 zl

6,00 zl 
od 2005

c) samochodu ci^zarowego o masie calkowitej do 3,5 10,00 zl
tony

12,00 zl 
od 2005

d) samochodu ci^zarowego o masie calkowitej powyzej 
3,5 tony 15,00 zl

4,00 zl 
od 20156,00 zle) pozostalych pojazdow

Pozostale miejsea wyznaczone:
ul. Targowa:4.

2,00 zl 
od 20083,00 zl1) za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu

ul. Cmentarna:5.
2,00 zl 

od 20083,00 zl1) za zaj^cie 1 m2powierzchni placu

Targowiska prywatne
ul. Dmowskiego:6.

15,00 zl 
od 200820,00 zl1) za samochod przeznaczony do sprzedazy (za 1 szt.)

4,00 zl 
od 2008

2) za pozostale pojazdy przeznaczone do sprzedazy (za 1 
szt.)__________________________________________

8,00 zl
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2,00 zl 
od 2008

3) za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu 5,00 zl

ul. Sienkiewicza - targowisko WBH-a Staszor S J7.
2,00 zl 

od 2008
1) za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu 3,00 zl

Miejsca niewyznaczone:
Za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu podczas imprez 
organizowanych lub b^d^cych pod patronatem Miasta 
Piotrkow Trybunalski

1,00 zl 
od 2008

8. 1,00 zl

16,00 zl 
od 2008Za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu9. 25,00 zl

Na koszty utrzymania targowisk miejskich majq wplyw:
1. koszty mediow - woda, scieki, energia elektryczna, ktorych ceny wzrastaj^ srednio o 2 % przy 

kazdej regulacji cen oraz usiuga wywozu odpadow komunalnych, ktorej cena netto za kazdy 
m3 w roku 2020 wzrosnie z 55,00 zl do 140,00 zl za odpady zmieszane oraz z 0,00 zl do 70,00 
zl za papier i tektur? (w roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokosci 76.850,00 zl; w roku 
2020 b^dzie to kwota 393.120,00 zl).

2. koszty ochrony i dozorowania obiektow, na ktorych wysokosc ma wplyw wzrost placy 
minimalnej,

3. koszty pracownicze - (8 etatow zwi^zanych wylqcznie z targowiskami).

W przypadku targowisk zlokalizowanych na gruntach prywatnych wzrost oplaty spowodowany 
jest wzrostem kosztow utrzymania czystosci i porzqdku oraz prawidlowego stanu technicznego na 
terenach nalez^cych do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, bezposrednio przylegajqcych do 
targowisk (sq to przede wszystkim pasy drogowe drog publicznych). W przypadku targowiska 
przy ul. Dmowskiego dodatkowo na wysokosc oplaty ma wplyw wielkosc obszaru nalezqcego do 
gminy, ktory w dni funkcjonowania targowiska - soboty i niedziele-jest nagminnie zasmiecany i 
wymaga dodatkowego sprz^tania. W zaleznosci od warunkow atmosferycznych obszar 
notorycznego zasmiecania obejmuje tereny przy ul. Dmowskiego, Armii Krajowej, Zelaznej, 
Kostromskiej, Sikorskiego oraz Poprzecznej.
Szacuje si?, zc proponowany wzrost wysokosci stawek oplaty targowej pozwoli na zachowanie 
dotychczasowego poziomu dochodow netto miasta z tego tytulu i zapewni jednoczesnie pokrycie 
zwi?kszonych kosztow utrzymania targowisk miejskich i miejsc wyznaczonych do handlu w 
granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dochody z tytulu oplaty targowej

20152017 20162019 20182020miejsce
810.765,00 833.309,00733.036,00712.200,00 712.390,00997.000,00wyznaczone

35.808,0044.608,00 43.728,0048.200,00 48.000,0065.000,00niewyznaczone

777.644,00 854.491,00 869.117,00760.400,00 760.390,001.062.000,00Razem
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