UCHWAŁA NR VII/72/2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 21 marca 2007 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
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i 181, poz. 1337) i art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601 i Nr 225,
poz. 1635),
Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy
na targowiskach Gminy Miasta Łowicza w następującej wysokości:
1) przy sprzedaŜy dokonywanej z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
ponad 3,5 t oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego – 45,00 zł.;
2) przy sprzedaŜy dokonywanej z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
ponad 3,5 t z przyczepą oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego – 70,00 zł.;
3) przy sprzedaŜy dokonywanej z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego – 11,00 zł.;
4) przy sprzedaŜy dokonywanej z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t z przyczepą oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego – 14,00 zł.;
5) przy sprzedaŜy dokonywanej z samochodu osobowego lub ciągnika rolniczego oraz
stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego – 6,50 zł.;
6) przy sprzedaŜy dokonywanej z samochodu osobowego z przyczepą lub ciągnika rolniczego
z przyczepą oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego – 10,00 zł.;
7) przy sprzedaŜy dokonywanej z nieruchomości gruntowej wyznaczonej na stanowisko
handlowe i zajęciu w tym celu do 1,00 m2 powierzchni handlowej;
a)

z ręki, owoców, warzyw i kwiatów – 3,00 zł.,

b) artykułów spoŜywczych (z wyjątkiem owoców i warzyw) oraz artykułów pozostałych
– 4,00 zł.

8) przy sprzedaŜy dokonywanej z nieruchomości gruntowej wyznaczonej na stanowisko
handlowe i zajęciu w tym celu kaŜdego rozpoczętego kolejnego 1,00 m2 powierzchni
handlowej;
a)

z ręki, owoców, warzyw i kwiatów – 3,00 zł.,

b) artykułów spoŜywczych (z wyjątkiem owoców i warzyw) oraz artykułów pozostałych
– 4,00 zł.
§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 3. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Klub Sportowy „PELIKAN” z siedzibą
w Łowiczu przy ul. Starzyńskiego 6/8 z wynagrodzeniem za inkaso w wysokości 43%
(w tym podatek od towarów i usług VAT).
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ.
§ 5. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty
targowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, stanowiący druk ścisłego zarachowania.
§ 6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków inkasenta określa umowa zawarta przez
Burmistrza Miasta Łowicza z inkasentem.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 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, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 319, poz. 4260.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2007 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łowiczu
/-/ Henryk Zasępa

Uzasadnienie
Obowiązująca Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia
2004 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, regulowała m.in. stawki opłat za wprowadzenie w celu
sprzedaŜy zwierząt gospodarskich, stawki opłat za wjazd w celu sprzedaŜy oraz za zajęcie
powierzchni handlowej z podziałem na strefy ponumerowane od I do III.
Praktyka wykazała, iŜ na terenie Gminy Miasta Łowicza w okresie od dnia
obowiązywania w/w Uchwały do dnia dzisiejszego nie wystąpiły zdarzenia związane
z koniecznością poboru opłaty targowej za wprowadzenie w celu sprzedaŜy jałowizny, tuczników
i prosiąt, gdyŜ taka sprzedaŜ nie była prowadzona. Stąd teŜ zasadnym było znieść powyŜszy
zapis, gdyŜ funkcjonuje on w chwili obecnej na zasadzie „martwego przepisu”.
Zaproponowana w nowej uchwale wysokość opłaty targowej w wysokości jednolitej
w stosunku do danego rodzaju zdarzenia bez podziału na strefy, z pewnością uprości stosowanie
jej zapisów oraz usprawni w praktyce pobór opłaty. Ponadto obowiązujące w powyŜszej materii
przepisy, były przyczyną dość częstych konfliktów pomiędzy pobierającym opłatę inkasentem,
a osobą handlującą, która nie rozumiała przyczyn róŜnicowania opłat targowych w zaleŜności
od strefy handlu i odmawiała jej uiszczania w wysokości zgodnej z zapisami obowiązującej
Uchwały. PowyŜsza sytuacja wpływała na konieczność podejmowania interwencji przez patrole
policji, które musiały wspomagać pracę inkasenta. PowyŜsza sytuacja rzutowała negatywnie
na relacje inkasent – handlujący – słuŜby publiczne oraz była przyczyną angaŜowania coraz
większej ilości osób do egzekwowania istniejących przepisów.
Jednocześnie projekt nowej uchwały wprowadza zmiany w zakresie ustalenia
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. Dotychczasowe przepisy regulują powyŜszą sprawę
uwzględniając czasookres, w którym w/w opłata jest pobierana, jej wysokość z uwzględnieniem
progów finansowych, które naleŜy osiągnąć, aby wynagrodzenie inkasenta stało mu się naleŜne,
oraz wskazując % wynagrodzenia naleŜnego inkasentowi w zaleŜności od poziomu osiągniętych
dochodów z poboru opłaty targowej. Na wysokość pobranej opłaty targowej wpływa szereg
czynników niezaleŜnych od inkasenta, i tak w miesiącach zimowych generalną przesłanką
wpływającą na wysokość pobranych opłat mają wpływ czynniki atmosferyczne, w szczególności
niska temperatura i opady atmosferyczne. Pomimo zaangaŜowania przedstawicieli Inkasenta,
zdarzają się sytuacje nie osiągnięcia naleŜnego progu wysokości zebranych opłat uprawniającego
do wypłaty wynagrodzenia za jej pobór.
Mając na uwadze zasadę, iŜ wynagrodzenie za inkaso musi być ekwiwalentne i odnosić
się do czynności związanych z pobraniem i wpłaceniem pobranych do budŜetu gminy opłat
targowych, zaproponowano wprowadzenie stałego wynagrodzenia naleŜnego inkasentowi
za czynności związane z poborem opłaty targowej.

