Uchwała Nr III/18/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 4 grudnia 2002 roku.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze
inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984), art. 15,16 i 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200 poz. 1683)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłat targowych w następującej wysokości:
1) za wprowadzenie w celu sprzedaży 1 sztuki:
a) jałowizny ,
b) tuczników,
c) prosiąt,
2) Za wjazd w celu sprzedaży:
a) samochodem ciężarowym,
b) samochodem ciężarowym z przyczepą,
c) samochodem dostawczym,
d) samochodem dostawczym z przyczepą,
e) samochodem osobowym lub ciągnikiem bez przyczepy,
f) samochodem osobowym z przyczepą lub ciągnikiem z przyczepą,
g) wozem konnym,
3) przy zajęciu do sprzedaży do 10 m2 powierzchni pod kioskiem handlowym
niezłączonym trwale z gruntem, położonymi na terenie Gminy Miasta Łowicz,
w tym na Targowisku Miejskim,
4) przy zajęciu do sprzedaży każdych rozpoczętych kolejnych 10 m2 powierzchni
pod kioskiem handlowym niezłączonym trwale z gruntem, położonym
na terenie Gminy Miasta Łowicz, w tym na Targowisku Miejskim,
5) przy zajęciu do sprzedaży za każdy 1m2 powierzchni dodatkowo
przy kiosku handlowym lub środku transportu, położonym
na terenie Gminy Miasta Łowicz, w tym na Targowisku Miejskim,
6) przy sprzedaży i zajęciu 1m2 placu w strefie I
(teren określony liniami koloru niebieskiego i literami BCDEF-B,
przedstawiony w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały):
a) z ręki, owoców ,warzyw i kwiatów,
b) towarów spożywczych (z wyjątkiem owoców i warzyw)
oraz towarów przemysłowych,
7) przy sprzedaży i zajęciu 1m2 placu w strefie II
(teren określony liniami koloru zielonego i literami ABFG-A,
przedstawiony w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały):
a) z ręki, owoców ,warzyw i kwiatów,
b) towarów spożywczych (z wyjątkiem owoców i warzyw)
oraz towarów przemysłowych,

10,00 zł.
5,50 zł.
4,00 zł.
45,00 zł.
70,00 zł.
11,00 zł.
14,00 zł.
6,50 zł.
10,00 zł.
4,50 zł.
2,00 zł.
1,00 zł.
4,00 zł.

3,00 zł.
4,50 zł.

2,50 zł.
4,00 zł.

8) przy sprzedaży i zajęciu 1m2 placu w strefie III
(pozostała część Gminy Miasta Łowicz)
a) z ręki, owoców, warzyw i kwiatów,
4,00 zł.
b) towarów spożywczych (z wyjątkiem owoców i warzyw)
5,00 zł.
oraz towarów przemysłowych,
9) dowodem wniesienia opłaty targowej jest bilet – druk ścisłego zarachowania wydawany
i ewidencjonowany w Urzędzie Miejskim,
10) sprzedający musi posiadać ważny dowód wniesienia opłaty targowej.
§2
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§3
Na inkasenta wyznacza się Klub Sportowy – „PELIKAN” i ustala się dla Niego następujące
wynagrodzenie:
Termin

Wysokość pobranych opłat
Targowych
Styczeń – 19.000,00 zł.
Marzec
od 19.001,00 zł. do 20.000,00 zł.
od 20.001,00 zł. do 22.000,00 zł.
od 22.001,00 zł. do 24.000,00 zł.
Powyżej 24.001,00 zł.
Kwiecień – 29.000,00 zł.
Grudzień
od 29.001,00 zł. do 30.000,00 zł.
od 30.001,00 zł. do 31.000,00 zł.
od 31.001,00 zł. do 32.000,00 zł.
od 32.001,00 zł. do 33.000,00 zł.
od 33.001,00 zł. do 34.000,00 zł.
od 34.001,00 zł. do 35.000,00 zł.
od 35.001,00 zł. do 37.000,00 zł.
Powyżej 37.001,00 zł.

% wynagrodzenia
2
6
13
25
35
2
5
10
14
17
21
24
26
35

Kwota
Wynagrodzenia
380,00 zł.
1.140,06 zł. – 1.200,00 zł.
2.600,13 zł. – 2.860,00 zł.
5.500,25 zł. – 6.000,00 zł.
8.400,35 zł.
580,00 zł.
1.450,05 zł. – 1.500,00 zł.
3.000,10 zł. – 3.100,00 zł.
4.340,14 zł. – 4.480,00 zł.
5.440,17 zł. – 5.610,00 zł.
6.930,21 zł. – 7.140,00 zł.
8.160,24 zł. – 8.400,00 zł.
9.100,26 zł. – 9.620,00 zł.
12.950,35 zł.

§4
Określa się zasady ustalania i poboru opłaty targowej oraz terminy płatności w brzmieniu jak
w Regulaminie Ustalania i Zasad Poboru Opłaty Targowej, stanowiącym załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchyla się uchwałę Nr XXVII/244/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej.
§7
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Jan Kaliński

Uzasadnienie
Rada Miejska w Łowiczu uchwałą Nr XXVII/244/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej uchwaliła:
• w § 1 ustaliła stawki opłat targowych na Targowisku Miejskim, które stanowi strefę I i II handlu,
oraz na pozostałej części Gminy Miasta Łowicz, stanowiącej III strefę handlu,
• w § 2 wprowadziła zgodnie z delegacją ustawową zwolnienie podmiotowe od opłaty targowej,
tj. inwalidów I grupy i osób, które ukończyły 75 lat,
• w § 3 wyznaczyła na inkasenta Klub Sportowy – „Pelikan” i ustaliła jego wynagrodzenie.
Następne uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu:
• Nr XXX/265/2001z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/244/2000
z dnia 28 grudnia 2000 r. określającej wysokość stawek opłaty targowej,
• Nr XXXI/282/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/244/2000
z dnia 28 grudnia 2000 r. określającej wysokość stawek opłaty targowej,
• Nr XXXVII/344/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/244/2000
z dnia 28 grudnia 2000 r. określającej wysokość stawek opłaty targowej,
wprowadzały zmiany w § 3 ust. 1 w zakresie ponownego wyznaczenia na inkasenta Klubu
Sportowego – „PELIKAN” na okres w sumie od 01.03.2001 r. do 31.12.2002 r. i ustalenia dla Niego
wynagrodzenia.
Przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu na sesję w dniu 4 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso uchyla w całości obowiązującą w obecnie uchwałę Nr XXVII/244/2000
z dnia 28 grudnia 2000 r. określającej wysokość stawek opłaty targowej.
W porównaniu do obecnie obowiązującej uchwały przedkładany projekt:
• § 1 ponownie określa wysokość stawek opłat targowych w dotychczas obowiązującej wysokości,
z tym, że w pkt. 3 i 4 wprowadza opłatę targową za zajęcie do sprzedaży powierzchni pod kioskiem
handlowym niezłączonym trwale z gruntem, położonym na terenie Gminy Miasta Łowicz,
w tym na Targowisku Miejskim. Obecnie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84) osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające niemające osobowości prawnej zwolnione są
od opłaty targowej ponieważ są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z obiektami
budowlanymi niezłączonymi trwale z gruntem. Projekt zmian do w/w ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, który zostanie wkrótce podpisany przez Prezydenta nie przewiduje takich zwolnień.
W związku z powyższym zamiast podatku od nieruchomości, osoby i jednostki wymienione wyżej
podlegać będą opłacie targowej.
• § 2 obecnej ustawy zostaje uchylony, ponieważ projekt nowej ustawy nie przewiduje żadnych
zwolnień podmiotowych od opłat targowych,
• w § 2 projektu uchwały zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. W obecnej uchwale brak
jest takiego zarządzenia,
• w § 5 projektu uchwały określa zasady ustalania i poboru opłaty targowej oraz terminy płatności
w brzmieniu jak w Regulaminie ustalania i zasad poboru opłaty targowej, stanowiącym załącznik Nr 2
do projektu uchwały. Dotychczas prawa i obowiązki inkasenta regulowała umowa o inkaso zawarta
na podstawie obecnej uchwały pomiędzy Gmina Miasta Łowicz a Inkasentem.
W obecnym stanie prawnym, tj: w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84) brak uchwały
w sprawie stawek podatku na dany rok podatkowy uniemożliwia jego pobór.
Dopiero projekt zmian do przedmiotowej ustawy w art. 20 a wprowadza zasadę, zgodnie
z którą w przypadku nieuchwalenia przez radę gminy stawek na dany rok podatkowy, będą miały
zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.
Z związku z powyższym należy zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych określić zasady ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej, zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasenta i wysokość wynagrodzenia
za inkaso
Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi sprawny pobór inkasa na terenie Gminy Miasta
Łowicz.

