
 

 

UCHWAŁA NR XIV/212/19 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2019 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 gmin-

nym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815); 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 (t.j.: Dz. U. 

z 2019 poz. 1170; zm.: Dz. U. z  2018 r. poz. 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna-

cja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1499; Dz. U. z 2019 r. poz. 924, poz. 

1495, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Stawki dziennej opłaty targowej określone zostają w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się następujące zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej: 

1) za 1 m2 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 3) i pkt 4); 

2) od każdego rozpoczętego m2 zajętej powierzchni targowiska lub mb stołu pobiera się opłatę w pełnej wyso-

kości; 

3) na targowisku przy ul. Bawełnianej, w przypadku sprzedaży z pojazdu pobiera się opłatę targową tylko za 

pojazd; 

4) na targowisku przy ul. Dmowskiego, w przypadku sprzedaży samochodu lub innego pojazdu pobiera się 

opłatę targową tylko za samochód lub za pojazd; 

5) uiszczona opłata targowa ważna jest tylko w danym dniu i na danym targowisku; 

6) dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej winien być zachowany celem okazania go służbom kontrolnym; 

7) terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa jest płat-

na bez wezwania, na rachunek bankowy dochodów Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się: 

1) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim; 

2) AP PROPERTY Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzgowie podczas sprzedaży w soboty na giełdzie samocho-

dowej i targowisku przy ul. Dmowskiego. 

3. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości: 
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1) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 100,00 zł brutto miesięcznie; 

2) AP PROPERTY Spółka Aukcyjna – 25% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 

4. Całość zebranych opłat targowych odprowadzana jest przez inkasentów do kasy Urzędu Miasta Piotrko-

wa Trybunalskiego lub na rachunek bankowy dochodów Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za okresy tygo-

dniowe, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym tygodnia za tydzień poprzedni. 

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

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

1) Uchwała Nr XVI/208/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

opłaty targowej; 

2) Uchwała Nr XXXII/421/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; 

3) Uchwała Nr XLV/561/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; 

4) Uchwała Nr XLVIII/576/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; 

5) Uchwała NR III/33/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie opłaty targowej. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 
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Załącznik do uchwały Nr XIV/212/19 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 27 listopada 2019 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: 

1 ul. Wyzwolenia: 

1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 3,00 zł 

2) za zajęcie 1 mb stołu 3,00 zł 

2 ul. Modrzewskiego: 

za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł 

3 ul. Bawełniana: 

1) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 2,00 zł 

2) przy sprzedaży z pojazdu:  

a) ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego 6,00 zł 

b) ciągnika rolniczego z przyczepą, samochodu osobowego z przyczepą 8,00 zł 

c) samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony 10,00 zł 

d) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 15,00 zł 

e) pozostałych pojazdów 6,00 zł 

Pozostałe miejsca wyznaczone: 

4 ul. Targowa: 

za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 3,00 zł 

5 ul. Cmentarna: 

za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 3,00 zł 

Targowiska prywatne zlokalizowane na gruntach nie należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

6 ul. Dmowskiego: 

1) za samochód przeznaczony do sprzedaży (za 1 szt.) 20,00 zł 

2) za pozostałe pojazdy przeznaczone do sprzedaży (za 1 szt.) 8,00 zł 

3) za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 5,00 zł 

7 ul. Sienkiewicza – targowisko WBH-a Staszór S J 

za zajęcie 1 m2 powierzchni placu 3,00 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 25,00 zł 
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