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zdnia 4 wrzesnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez........

UCHWALA
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniajqca uchwal^ w sprawie oplaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 4 lust. 1, art. 42 ustawy .zdnia 8 marca 1990 r. 
o samorz^dzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2020 r. poz.713; zm.: Dz.U. z 2020 r.. poz. 1378); art. 15 ust. 1, 
art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy zdnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z2019 
pbz. 1170; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2244; MP z 2019 r. poz. 738, poz. 1020; MP z 2020 r. poz. 673) udrwala 
si£, co nast^puje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/212/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie oplaty targowej wprowadza si? nast^puj^ce zmiany:

1) zat^cznik do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal^czniku do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi wzycie 
z dniem 1 grudnia 2020 r.
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Zal^cznik do uchwaty 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

Tabela dziennych stawek oplaty targowej 
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Dzienne stawki 
oplaty targowe jL.p. Wyszczegoln ien ie

Miejsca wyznaczone do prowadzenia handlu na gruntach nalezacyeh do Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego
Targowiska miejskie:

ul. Wyzwolenia:1. l)zazaj^cie 1 m2 powierzchni placu 3,00 zi
2) za zaj^cie 1 mb stoiu 3,00 zi
ul. Modrzewskiego:

2. za zaj^cie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zi
3. ul. Bawelniana:

l)zazaj?cie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zi
2)przy sprzedazy z pojazdu:
a) ci4gnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego_______
b) ci^gnika rolniczego z przyczep^, samochodu osobowego z 
przyczepa

6,00 zi

8,00 zi

c)samochodu ci^zarowego o masie catkowitej do 3,5 tony 10,00 zi
d)samochodu ci^zarowego o masie calkowitej powyzej 3,5 tony 15,00 zi
e)pozostaiych pojazdow 6,00 zl

Pozostale miejsca wyznaczone:
4. ul. Targowa:

za zajecie 1 m2 powierzchni placu 3,00 zi
5. ul. Cmentarna:

za zajecie 1 m2 powierzchni placu 3,00 zl
Targowiska prywatne zlokalizowane na gruntach nie nalezacyeh do Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego

6. ul. Dmowskiego;
l)za samochod przeznaczony do sprzedazy (za 1 szt.) 20,00 zi
2)za pozostale pojazdy przeznaczone do sprzedazy (za 1 szt.) 8,00 zl
3)zazaj$cie 1 m2 powierzchni placu 5,00 zl

Miejsca niewyznaczone:
Za zajecie 1 m2 powierzchni placu podezas imprez organizowanych 
lub bedgcych pod patronatem Miasta Piotrkow Trybunalski 1,00 zl7.

Za zajecie 1 m2 powierzchni placu 25,00 zl8.
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UZASADNIENIE

do uchwaly zmieniajqcej uchwai^ w sprawie oplaty targowej.

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w zal^czniku do Uchwaly NR XIV/212/19 
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie oplaty targowej okreslila w „Tabeli dziennych stawek oplaty 
targowej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” stawki oplaty targowej pobieranej przez 
inkasentow od podmiotow prowadz^cych sprzedaz na miejscach wyznaczonych do handlu na 
gruntach nalez^cych do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz na targowiskach prywatnych.

Poniewaz istnieje pilna koniecznosc uporz^dkowania dzialalnosci handlowej prowadzonej 
w formie targowiskowej na miejscach wyznaczonych do handlu na gruntach nalez^cych do Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w ciqgu ulicy Targowej oraz na terenach prywatnych, lez^cych w 
bezposrednim s^siedztwie tj. przy ul. Sienkiewicza, tak aby nie stwarzala trwaj^cych od lat 
uci^zliwosci dla mieszkahcow osiedla polozonego przy ul. Targowej tj. mi^dzy innymi rozwi^zania 
kwestii dojazdu i parkowania mieszkahcow, dojazdu stuzb ratunkowych, zapewnienia 
bezpieczehstwa ruchu drogowego i pieszego, utrudnionego dojscia do przystanku autobusowego 
szczegolnie dla osob niepelnosprawnych i starszych, poprawy komfortu zamieszkania oraz 
utrzymania czystosci, porz^dku i estetyki w centrum miasta, przygotowane zostaly projekty uchwal 
reguluj^cych powyzsze zagadnienia tj.: uchwala dotycz^ca wyznaczenia miejsc do prowadzenia 
handlu na gruntach nalezEjcych do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz uchwala wprowadzaj^ca 
regulamin targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach nalezacych do 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wprowadzenie tych regulacji skutkuje koniecznoscia zmian w 
uchwale w sprawie oplaty targowej poprzez wyeliminowanie z tabeli dziennych stawek oplaty 
targowej targowiska zlokalizowanego na gruncie prywatnym - ul. Sienkiewicza - tareowisko 
WBH-a Staszor SJ.
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