
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/386/20 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 30 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378); art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) 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; MP z 2019 r. poz. 738, poz. 1020; MP z 2020 r. poz. 673) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/212/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w 

sprawie opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

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

dniem 1 grudnia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2020 r.

Poz. 5728



Załącznik do uchwały Nr XXVII/386/20 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 30 września 2020 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 

Miejsca niewyznaczone: 

7. 
Za zajęcie 1 m2 powierzchni placu podczas  imprez organizowanych lub będących 

pod patronatem Miasta Piotrków Trybunalski  
1,00 zł 

8. Za zajęcie 1 m2  powierzchni placu 25,00 zł 
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