
 

 

UCHWAŁA NR XIV/123/15 

RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515) oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Zduńska Wola opłatę targową, zwaną dalej „opłatą”. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty obowiązujących: 

1) na terenie Miasta Zduńska Wola, z wyłączeniem targowiska „Mój Rynek” przy ulicy Adama Mickiewicza 

11B w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały; 

2) na targowisku „Mój Rynek” przy ulicy Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem 

załącznika nr 2 do uchwały. 

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.). 

3. Terminem płatności opłaty jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 

2. Określa się inkasentów opłaty dla: 

1) targowiska przy ulicy Osmolińskiej i ulicy Ukośnej w Zduńskiej Woli - Bożenę Brodzką i Martę Wawrzy-

niak prowadzące Bazar „Osmolin” spółkę cywilną w Zduńskiej Woli; 

2) targowiska „Mój Rynek” przy ulicy Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli i innych miejsc, niewy-

mienionych w pkt 1, w których jest prowadzona sprzedaż - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty w wysokości 5% pobranych i terminowo odpro-

wadzonych kwot. 

4. Na pobrane opłaty targowe inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania opatrzo-

nych datą. 

5. Całość wpływów z pobranej od poniedziałku do niedzieli opłaty targowej inkasenci są zobowiązani 

wpłacać na rachunek budżetu Miasta Zduńska Wola najpóźniej do drugiego dnia roboczego następnego tygo-

dnia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
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§ 5. Traci moc uchwała nr IX/73/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wy-

sokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru na terenie Miasta Zduńska Wola. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 

w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także po-

przez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. 

  

 Przewodniczący Rady 

Miasta Zduńska Wola 

Witold Gwiazda 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XIV/123/15 

Rady Miasta Zduńska Wola 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

WYSOKOŚĆ DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ NA TERENIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA, 

Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” PRZY ULICY ADAMA MICKIEWICZA 11B 

W ZDUŃSKIEJ WOLI 

Dzienne stawki opłaty targowej: 

1) za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący - 4,00 zł, z wyłączeniem pkt 2-4; 

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, pojemnika, wózka, itp. - 1,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię; 

3) przy sprzedaży z samochodu, bez względu na zajętą powierzchnię: 

a) samochód osobowy - 7,00 zł, 

b) samochód ciężarowy i ciężarowo-osobowy do 3,5 t włącznie - 13,00 zł, 

c) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t - 16,00 zł; 

4) przy sprzedaży środków transportowych - 5,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię. 

W przypadku zbiegu stawek stosuje się stawkę wyższą. 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XIV/123/15 

Rady Miasta Zduńska Wola 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

WYSOKOŚĆ DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ NA TARGOWISKU „MÓJ RYNEK” 

PRZY ULICY ADAMA MICKIEWICZA 11B W ZDUŃSKIEJ WOLI 

Dzienne stawki opłaty targowej: 

1) w części zadaszonej targowiska za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący - 

5,00 zł; 

2) w pozostałej części targowiska przy sprzedaży z i sprzed: 

a) samochodu osobowego - 15,00 zł, 

b) samochodu osobowego z przyczepą - 20,00 zł, 

c) samochodu ciężarowego i ciężarowo-osobowego do 3,5 t włącznie - 25,00 zł, 

d) samochodu ciężarowego i ciężarowo-osobowego do 3,5 t włącznie z przyczepą - 35,00 zł, 

e) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t - 40,00 zł, 

f) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t z przyczepą - 45,00 zł, 

bez względu na zajętą powierzchnię; 

3) przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię: 

a) wyrobów piekarniczo-cukierniczych - 20,00 zł, 

b) mięsa, wędlin, drobiu, ryb - 40,00 zł; 
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4) przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię, wyrobów gastronomicznych 

- 50,00 zł; 

5) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, pojemnika, wózka, itp. - 4,00 zł, bez względu na zajętą powierzch-

nię. 

W przypadku zbiegu stawek stosuje się stawkę wyższą. 
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