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Sandomierz, dnia 2 marca 2023r. 

NK.310.1.2023.JSZ 

 

 

       Pani Marzanna Kwiatkowska 

        Wysiadłów 8 

        27-612 Wilczyce 

 

 

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

 

Działając na podstawie art. 14j § 1 i § 3, art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2651 z późn. zm.), w związku z doręczonym dnia 27 

stycznia 2023r. wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie zwolnienia z opłaty 

targowej rolników i ich domowników w piątki i soboty bez względu na miejsce (targowisko) 

prowadzenia sprzedaży 

-uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.   

 

UZASADNIENIE 

 

Pani Marzanna Kwiatkowska zam. Wysiadłów 8, 27-612 Wilczyce złożyła dnia 27 stycznia 

2023r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie zwolnienia z opłaty targowej 

rolników i ich domowników w piątki i soboty bez względu na miejsce (targowisko) prowadzenia 

sprzedaży. Do wniosku dołączone zostało potwierdzenie wniesienie opłaty za wydanie 

interpretacji indywidualnej w kwocie 40zł, wpłacone dnia 27 stycznia 2023r. 

Wnioskodawca oświadczył, że zapoznał się z treścią art. 233 §1 Kodeksu karnego                                

o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, ja i również, że elementy stanu faktycznego 

objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego 

się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli 

skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub 

postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.  
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W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.  

 

Wnioskodawca jest rolnikiem i zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach       

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021r. poz. 

2290) jest uprawniony do korzystania z wyznaczonego przez Radę Miasta Sandomierza miejsca 

do prowadzenia sprzedaży i na tej podstawie jest zwolniony z opłaty targowej. 

 

Wnioskodawca przedstawił we wniosku pytanie.    

 

Czy rolnik prowadzący sprzedaż na dowolnym targowisku w piątki i soboty jest zwolniony               

z obowiązku ponoszenia opłaty targowej, zgodnie zapisami ustawy z dnia 29 października 2021r. 

o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników? 

 

Ocena stanowiska wnioskodawcy. 

 

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 70), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r; 

rada może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa od dnia 1 stycznia 2016r. stała się zatem 

opłatą fakultatywną. Na mocy tego zapisu Rada Miasta Sandomierza pojęła uchwałę nr 

XIX/179/2015 z dnia 9 grudnia 20215r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie 

Gminy Sandomierz. Uchwała zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016r. 

Zapis tego artykułu określa również, że opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących 

sprzedaży na targowiskach, a targowiskami są zgodnie z art.15 ust. 2 tej ustawy wszelkie miejsca, 

w których prowadzona jest sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w 

budynkach lub ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności 

przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 

świadczone przez prowadzącego targowisko. 

  

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty 

targowej osoby i jednostki wymienione w art.15 ust. 1, które są podatnikami podatku od 

nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach oraz 

rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników.  

 

Wypełniając obowiązek zapisany w ustawie z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach                  

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, Rada Miasta 

Sandomierza podjęła dnia 2 marca 2022r. uchwałę nr XLVIII/462/2022 w sprawie wyznaczenia 

miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki             

i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 

targowiska „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja w Sandomierzu. W uchwale wyznaczony został 

obszar do handlu dla tej grupy sprzedawców oraz ustalony został nowy Regulamin tego 

targowiska. Wyznaczony obszar został określony na załączniku graficznym w postaci mapy do 

ww. uchwały. 
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Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniu w prowadzeniu handlu               

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników rada gminy wyznacza taki miejsce biorąc 

pod uwagę w szczególności dogodna komunikację, bliską lokalizację centrum (miejsce takie 

znajduje się w centrum) oraz bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie (miejsce to 

znajduje się blisko lokalizacji miejsc atrakcyjnych turystycznie). 

Z zapisów ww. ustawy nie wynika jakoby rada gminy miała wyznaczać miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na innych targowiskach, zwłaszcza, że 

zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych targowiskami są wszelkie 

miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.  

 

Przyjmując zatem argument wnioskodawcy Rada Miasta Sandomierza winna wyznaczyć 

wszędzie tam gdzie jest prowadzona sprzedaż obszary do handlu z przeznaczeniem dla rolników i 

ich domowników prowadzących sprzedaż w piątki i soboty oraz ustalić dla tych obszarów różne 

regulaminy? W opinii organu brak na to podstawy prawnej oraz logicznego uzasadnienia.  

    

W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej. 

 

POUCZENIE 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację indywidualną z powodu 

jej niezgodności z prawem. 

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach po uprzednim 

wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym 

skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa. 

Skargę do WSA wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Sandomierza w dwóch egzemplarzach 

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu 

dni od dnia wniesienia tego wezwania. 
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