
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz 

Szanowna Pani Minister! 

Opłata targowa po raz pierwszy została wprowadzona ustawą z dnia 26 lutego 1951 r. o podatkach tere-

nowych, gdzie określono je mianem podatku targowego. Obecnie podstawą do jej wprowadzenia jest art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – DzU z 2018 r., poz. 1445, 1588, 

1669, 1693 i 1722, 2073. 

Uzasadnieniem dla wprowadzenia opłaty w przeszłości był fakt, że targowiska były położone na nieru-

chomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Opłata targo-

wa była rodzajem ekwiwalentu za udostępnienie kupcom przestrzeni handlowej. Należy również zwrócić 

uwagę na fakt, że w czasach komunistycznego reżimu (lata pięćdziesiąte) była też jedną z sankcji wymierzo-

nych w prywaciarzy, kupców, stanowiła instrument utrudniający działalność kupiecką i mający zniechęcić do 

prywatnego handlu będącego jednym z pierwotnych przejawów gospodarki kapitalistycznej. 

Po przemianach ustrojowych dających przedsiębiorcom prawo do wolności gospodarczej opłata targowa 

jest archaizmem. Zabieg w postaci zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonany ustawą z dnia 

25 czerwca 2015 r., zakładający fakultatywny charakter opłaty targowej, do której wprowadzenia władna jest 

rada gminy, okazał się nie w pełni skuteczny. Wiele samorządów nie uchwaliło opłaty targowej i jej nie po-

biera, ale są i takie, które uchwalają jej wysokość w granicach stawek maksymalnych dopuszczonych przez 

ustawę i w konsekwencji wyciskają z przedsiębiorców opłaty jak sok z cytryny, często nie dbając o realizację 

dochodów własnych w innych obszarach, choćby przez właściwe, bardziej efektywne gospodarowanie mie-

niem komunalnym. 

Należy również zważyć na fakt, że konstytucyjność przepisów art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych budzi zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie szereg wątpliwości. W utrwalonych poglądach 

doktryny, a także orzecznictwa opłata targowa zaliczana jest do podatków, a nie opłat. Opłata stanowi daninę 

odpłatną, co oznacza, że podmiot płacący uzyskuje od określonego podmiotu świadczenie wzajemne w for-

mie usługi bądź w formie czynności urzędowej. Za taką daninę nie można uznać w obowiązującym stanie 

prawnym opłaty targowej. Pomimo nazwy ma ona wszystkie cechy podatku, czyli jest świadczeniem pu-

bliczno-prywatnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym na rzecz gminy. Jest to podatek za sa-

mo dokonywanie sprzedaży, jeśli sprzedaż ma miejsce poza budynkiem, niezależnie od tego, do kogo należy 

grunt, na którym jest dokonywana. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości prawdopodobnie złoży wniosek do Try-

bunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie podstaw do uchwalania opłaty 

targowej. 

Należy mieć na uwadze, że podmioty handlujące na targowiskach to osoby, które prowadzą działalność 

gospodarczą na mniejszą skalę, drobni, lokalni kupcy, których dochody są często niższe od dochodów pod-

miotów handlujących w budynkach. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw do tego, by sprzedaż ta 

była obciążona dodatkową daniną. Dodatkowe obciążenie podatkiem podmiotów sprzedających na targowi-

skach nie uwzględnia ani ich zdolności świadczenia, ani zdolności dochodowej; co więcej, nakłada dodatko-

we obciążenia na podmioty, które mają mniejszą zdolność dochodową niż podmioty zwolnione z tej opłaty. 

Ustawodawca ma swobodę w określaniu wysokości podatku, jednak nie jest ona nieograniczona. Proble-

matyka opłaty targowej nierozerwalnie związana jest z zapewnieniem równowagi między interesem samo-

rządu a ochroną podmiotów gospodarczych przed nadmiernym fiskalizmem. W obecnej rzeczywistości, przy 

ogromnej konkurencji sklepów wielkopowierzchniowych z dominacją obcego kapitału, opłata targowa stała 

się w pewnym sensie karą za handel na wolnym powietrzu i ogranicza swobodę prowadzenia działalności 

gospodarczej. Opłata ta także w żadnym wypadku nie stymuluje gospodarki. Wręcz przeciwnie, utrudnia, 

a czasem wręcz uniemożliwia prowadzenie działalności drobnym, lokalnym przedsiębiorcom czy wytwór-

com. 

 



W piśmie pana Mariusza Haładyja, sekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 

z dnia 15 lutego 2018 r. (znak DOR-IV-0201.1.2017) skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego zawarta jest informacja o postulacie całkowitego zniesienia opłaty targowej z uwagi na jej 

negatywne skutki dla dalszego rozwoju mikroprzedsiębiorców. Jednocześnie zawarta jest tam informacja, że 

na skutek działań państwa związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego wzrastają dochody jednostek 

samorządu terytorialnego z udziału we wpływach z podatków dochodowych. Zatem obawy, jakie mogą się 

pojawiać, że uchylenie przepisów o opłacie targowej uszczupli w istotny sposób dochody jednostek samorzą-

du terytorialnego, są nieuzasadnione. 

Ustawa o uchyleniu opłaty targowej na pewno będzie korespondowała z inicjatywami rządowymi doty-

czącymi wsparcia mikroprzedsiębiorców, m.in. w pakiecie ustaw „Konstytucji biznesu” czy „100 zmian dla 

firm” mających na celu poprawę konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, a w efekcie ich rozwój. 

senator Jan Hamerski 
 
 

 


