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Wniosek
o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

~#ajltc na podstawie art. 14b ust. 1 w zw. z art. 14j ustawy z dnia
29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Oz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z
pozn.zm.) niniejszym wnosz~ 0 udzielnie indywidualnej interpretacji podatkowej
w nast~pujltcej sprawie:

I. Zakres wniosku.
Zaistnialy stan faktyczny.

•

II. Wskazanie przepis6w prawa podatkowego b,d,\cych przedmiotem
interpretacji Indywidualnej.
Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opfatach lokalnych
(tj. z 2010 roku za Oz.U. nr 95, poz. 613 z p6zn.zm., pkt. I poz. 8 oraz pkt. I
poz, 4, 5 i 6 w cz~sci dotyczltcej opfaty targowej od powierzchni zaj~tej przez
pojazd lub przyczep~, jak tez pkt. II poz. 1 tabeli uj~tej w zatltczniku nr 1 do
uchwaly nr XVl1250/07 Rady Miejskiej w t.odzi z dnia 11.07.2007 roku.
III. Stan faktyczny.

Stowar"!yszenie zrzesza Jako cztcmk6w kupc6w. prowadzltcych dziatalnos¢
gospodarczlt na terenie targowiska
, kt6rlt jest dziatalnosc
handlowa.
Stowarzyszenie dzierzawi od Miasta t.odzi teren targowiska
drodze umowy cywilnoprawnej, ponoszltc z tego tytutu czynsz dzierZawny.
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Od pa,dziernika 2009 roku, Stow_arzyszenie prowadzi inwestycj~ polegajc:tcc:t na
budowie na ternie targowiska
nowej hali targowej oraz na znacznej
modernizacji catego terenu targowiska. Inwestycj~ prowadzi Stowarzyszenie
jako osoba prawna, natomiast czlonkowie Stowarzyszenia (kupcy) wyst~pujc:t w
roli wsp6linwestor6w. Po zakonczeniu inwestycji wsp6tinwestorzy stanc:t si~
poddzierzawcami gruntu pod sfinansowanc:t cz~scic:t naniesieri trwalych.
Planowo inwestycja ma bye zakonczona w kwietniu 2012 roku. W ramach tej
inwestycji, w 2010 roku oddana zostaJa jej pierwsza cz~s6, obejmujc:tca pasaz
handlowy, stanowic:tcy cic:t9 pawilon6w (boks6w) handlowych przykrytych
dachem. Ponadto. oddano zadaszonc:t nowoczesnymi wiatami cz~s6 plyty
targowiska, przystosowanc:t do handlu prodami rolno-ogrodniczymi.

•

Wszelkie budynki i budowle wzniesione w 2010 roku sc:t trwale zwic:tzane z
gruntem i - jako naniesienia trwate - stanowic:t wlasnosc Stowarzyszenia.
Cztonkowie wydzierzawiajc:t pawilony (boksy) oraz poszczeg61ne cz~sci plyty
targowiska. Z tego tytutu ponoszc:t oni opJaty 0 charakterze czynszowym i optaty
na pokrycie koszt6w eksploatacji targowiska, a tak.te - w okreslonych
przypadkach - optat~ targowc:t. Natomiast Stowarzyszenie - jako osoba prawna
i wtasciciel naniesien trwalych - ponosi - takZe w okreslonych przypadkach 
podatek od nieruchomosci. W szczeg6lnosci:
1) Stowarzyszenie (jako osoba prawna) oplaca podatek od nieruchomosci od

gn':ltu wydzierzawionego od Miasta t.oot, na ktorym zlokalizowana jest
dziatalnose kupc6w, jak r6wniez od budynk6w, kt6rymi sc:t pawilony (boksy)
oraz budowle jak pasaz (pod kt6rymi znajdujct si~ pawilony) i wiaty, ktore
stuzc:t do sprzedazy plod6w rolnych z plyty targowiska;
2) kupcy natomiast p1acc:t optat~ targowc:t od sprzedazy:
•

•

•

•

dokonywanej na plycie targowiska oraz w namiotach lub w
straganow,
realizowanej pod wiatami na zmodernizowanej plycie targowiska, na
kt6rej dokonujc:t wydawania i sprzedazy towarow. jak i od cz~sci
zaj~tej na pojazd samochodowy, w kt6rym przechowujc:t towar, jak tez
od cz~sci zaj~tej na ekspozycj~ tych ptod6w,
od towar6w eksponowanych przy pawilonach (boksach) w
zadaszonym pasazu.

We wszystkich wyzej wymienionych wypadkach kupcy sc:t zobowic:tzani ptacie
opJat~ targowc:t od powierzchni wykorzystywanej przez nich do ekspozycji
towar6w przy pawilonie. To samo dotyczy sprzedazy pfod6w rolno
ogrodniczych - kupcy sc:t zobowic:tzani do ponoszenia opJaty targowej zarowno
od CZ~SCi, na ktorej dokonujc:t wydawania i sprzedazy towar6w. jak i od cz~sc;
zaj~tej na pojazd samochodowy, w ktorym przechowujc:t towar, jak tez od cz~sci
zaj~tej na ekspozycj~ towar6w.
Inkasentem opfaty targowej w imieniu Miasta t.odz jest Stowarzyszenie.
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IV. Pytanie podatnika.
Stowarzyszenie ma wC\tpliwosci, czy nalezna jest optata targowa - oraz w jakiej
wysok'Jsci - od:
1) powierzchni przeznaczonej na eksponowanie przez kupc6w towaru przy
pawilonach (boksach) w zadaszonym pasazu handlowym ?
2) cz~sci zaj~tej na pojazd samochodowy czy przyczep~ samochodowC\. w
kt6rych kupcy przechowujC\ sw6j towar handlowy - ptody rolno-ogrodnicze ?
I w tym zakresie Stowarzyszenie wnosi 0 wydanie interpretacji indywidualnej.

•

•

V. Ntasne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniatego stanu
faktycznego .
Stowarzyszenie uwaza, ze w obu przypadkach wymiennych w punkcie IV
niniejszego wniosku, to jest od powierzchni przeznaczonej na eksponowanie
towarow w celach reklamowych przy pawilonach (boksach) w zadaszonym
pasazu handlowym. jak rowniez w cz~sci zaj~tej na pojazd samochodowy. w
ktorym kupcy przechowujC\ sw6j towar (ptody rolno-ogrodnicze) na
zmodernizowanego cz~sci targowiska pod wiatami, optata targowa nie powinna
bye pobierana od kupcow.
Zagad'lienie powyzsze regulujC\ przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0
podatkach i optatach lokalnych (t.j. z 2010 roku za Dz.U. nr 95, poz. 613 z
pozn.zm.). Przepis zawarty wart. 15 ust. 1 tego aktu prawnego wprowadza
zasad~ powszechnosci wnoszenia optaty targowej przez podmioty dokonujctce
sprzedazy na targowiskach z zastrzezeniem ust~pu 2b tego artykutu, ktory
wytC\cza obowiC\zek podatkowy z tytutu optaty targowej w razie. gdy sprzedaz
jest prowadzona w budynkach lub w ich cz~sciach.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy targowiskami sC\ wszelkie miejsca, w kt6rych
prowadzona jest sprzedaz, z zastrzezeniem powotanego juz wyzej przepisu
uj~tego w ust. 2b tego artykutu.
Z kolei art. 16 powotanej ustawy zwalnia od optaty targowej osoby i jednostki
wymienione wart. 15 ust. 1, ktore sC\ podatnikami podatku od nieruchomosci w
zwi~zku z przedmiotami opodatkowania pDtozonymi na targowiskach.
Zdaniem Stowarzyszenia z analizy przepis6w zawartych wart. 15 ust. 1 i 2
powolanej ustawy wynika, ze warunkiem obciC\zenia podmiotu optat~ targow<\,
jest dokonywanie przez niego sprzedazy na targowisku. ., Zgodnie z art. 535
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16. poz. 93, ze zm.) przez
umow~ sprzedazy sprzedawca zobowiqzuje sift przenieSc na kupujqcego wlasnosc rzeczy
i wydac mu rzecz. a kupujqcy zobowiqzuje sift rzecz ode bra!: i zap/aci!: sprzedawcy
cen~. Nalety zauwaiyc, ie zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego wystawienie rzeczy w
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mlejSCU sprzedaty na widok publiczny z oznaczeniem ceny uwata sill za ofertll
sprzedaty. Nie jest zatem qfertq w rozumieniu ww. przepisu wystawienie rzeczy w
okolicznosciach podobnych do proponowania sprzedaty, ale bez podania ceny. Przez
wystawienie w miejscu sprzedaty na widok publiczny nalety rozumiec nie tylko
wystawienie towaru w witrynach sklepowych, na zewn'ltrz lokalu, lecz tace we
wszelkich miejscach. gdzie dokonuje si€ sprzedaty (M Plachta "Przeslanki i zasady
odpowhdzialnosci prawnej w dzialalnosci reklamowej" - RPEiS nr 211990). Z
powytszych rozwazan wynika, it wystawienie pnez spnedajqcego cz~sci oferowanego
towaru na zewnqtrz lokalu nie stanowi odr~bnej spneda~. Potwierdza to takte
orzecznictwo s'ld6w administracyjnych. W wyroku z dnia 26 maja 2009 r. (sygn. akt I
SA/Bd J80109) Wojewodzki S'ld Administracyjny w Bydgoszczy stwierdzil. te
wystawienie towaru jest ofertq sprzedaty konkretnego hondlowca, a ekspozycja towaru
jest formq reklamy tego towaru, ktory znajduje si€ w pawilonie. Nie stanowi zatem
odr€bnej o/erty, a w konsekwencji nie motna traktowac jej jako samodzielnej,
oderwanej od sprzedaty dokonywanej no terenie boksu." (vide: odpowiedz z dnia
7.maja 2010 roku Pana Macieja Grabowskiego (Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Finansow) na interpelacj~ nr 15363 posla Marka Polaka - w
zah:~.czeniu).

Jak to podniesiono w zacytowanej wyzej odpowiedzi, wyrok wydany w dniu
26.05.2009 roku przez Wojewodzki SCld Administracyjny w Bydgoszczy w
sprawie 0 sygn.akt SAlBd 180/09 jest odzwierciedleniem przedstawionego
stanowiska. Dodac naleZy, ze wyrok ten dotyczy niema' identycznego
przypadku ekspozycji towaru przed boksem handlowym w pasazu (wyrok
w zalC\czeniu). Stowarzyszenie w carosci podziela wyzej przedstawione poglCldy
w przedmiocie pytania 1.

•

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, ze taki:e oplata targowa od mleJsca
zajmowanego przez pojazd kupca, w ktorym magazynuje on towary handlowe
nie pod/ega oplacie targowej. Zdaniem Stowarzyszenia, magazyn nie jest
miejscem dokonywania sprzedazy, lecz sluzy jako miejsce przechowywania
czegos, w tym przypadku towaru. Nie oznacza to, ze za powierzchni~
przeznaczonCl na magazynowanie towarow, kupiec nie powinien uiscie innej
oplaty, na przyklad czynszowej. Pobranie jej lezy jednak w uprawnieniach
Stowarzyszenia jako posiadacza zaleznego gruntu, na ktorym zlokalizowane
jest targowisko a nie Miasta t.6dz. To oznacza, ze z tego tytutu - zdaniem
Stowarzyszenia - nie powinna bye pobierana oplata targowej, stanowiClca
doch6d Miasta t.odzi.

4

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie przepisu art. 14j § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze
zmianami),
po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 22 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.) w sprawie udzielenia
pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie
opłaty targowej
postanawia
uznać, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku – jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 22 listopada 2011 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej w zakresie opłaty targowej. Przedmiotem interpretacji jest art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz pkt I poz. 4, 5, 6 i 8 i pkt II
poz. 1 tabeli ujętej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z
dnia 11 lipca 2007 r.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca zrzesza jako członków kupców prowadzących działalność handlową na
terenie targowiska. Wnioskodawca dzierżawi od Miasta Łodzi teren targowiska w drodze
umowy cywilnoprawnej, ponosząc z tego tytułu czynsz dzierżawny. Od października 2009
roku wnioskodawca prowadzi inwestycję polegającą na budowie na terenie targowiska nowej
hali targowej oraz na znacznej modernizacji całego terenu targowiska. W ramach tej
inwestycji w 2010 roku oddana została jej pierwsza część, obejmująca pasaż handlowy
stanowiący ciąg pawilonów (boksów) handlowych przykrytych dachem. Wszelkie budynki i
budowle wzniesione w 2010 roku są trwale związane z gruntem i stanowią własność
wnioskodawcy. Wnioskodawca (jako osoba prawna) opłaca podatek od nieruchomości od
gruntu wydzierżawionego od Gminy, jak również od budynków, którymi są pawilony (boksy)
oraz budowli jak pasaż i wiaty, które służą do sprzedaży płodów rolnych z płyty targowiska.
Kupcy wydzierżawiają pawilony oraz poszczególne części płyty targowiska. Z tego tytułu
ponoszą oni opłaty o charakterze czynszowym i opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji
targowiska, a także - w określonych przypadkach – opłatę targową.
Kupcy płacą opłatę targową od sprzedaży:
1. dokonywanej na płycie targowiska oraz w namiotach lub na straganach;

2. realizowanej pod wiatami na zmodernizowanej płycie targowiska, na której dokonują
wydawania i sprzedaży towarów, jak i od części zajętej na pojazd samochodowy, w
którym przechowują towar, jak też od części zajętej na ekspozycję tych płodów,
3. od towarów eksponowanych przy pawilonach (boksach) w zadaszonym pasażu.
Inkasentem opłaty targowej w imieniu Miasta jest wnioskodawca.
W związku z powyższym zadano pytanie dotyczące zaistniałego stanu faktycznego.
Wnioskodawca ma wątpliwości, czy należna jest opłata targowa – oraz w jakiej wysokości –
od:
1. powierzchni przeznaczonej na eksponowanie przez kupców towaru przy pawilonach
(boksach) w zadaszonym pasażu handlowym?
2. części zajętej na pojazd samochodowy czy przyczepę samochodową, w których kupcy
przechowują swój towar handlowy – płody rolno-ogrodnicze?
Stanowisko podatnika
Wnioskodawca uważa, że w obu ww. przypadkach, to jest od powierzchni przeznaczonej na
eksponowanie towarów w celach reklamowych przy pawilonach (boksach) w zadaszonym
pasażu handlowym, jak również w części zajętej na pojazd samochodowy, w którym kupcy
przechowują swój towar (płody rolno-ogrodnicze) na zmodernizowanej części targowiska pod
wiatami, opłata targowa nie powinna być pobierana.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) opłatę targową
pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b, który
mówi, że opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich
częściach. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest
prowadzona sprzedaż. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych
w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone
przez prowadzącego targowisko (art. 15 ust. 3 ww. ustawy).
Z powyższych przepisów wynika, iż przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana
na targowisku, nie zaś zajmowana powierzchnia. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zmianami) przez umowę
sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu
rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Należy
zauważyć, że zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży
na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Nie jest zatem ofertą
w rozumieniu ww. przepisu wystawienie rzeczy w okolicznościach podobnych do
proponowania sprzedaży, ale bez podania ceny. Przez wystawienie w miejscu sprzedaży na
widok publiczny należy rozumieć nie tylko wystawienie towaru w witrynach sklepowych, na
zewnątrz lokalu, lecz także we wszystkich miejscach, gdzie dokonuje się sprzedaży (M.
Płachta „Przesłanki i zasady odpowiedzialności prawnej w działalności reklamowej” –RPEiS
nr 2/1990). Z powyższych rozważań wynika, iż wystawienie przez sprzedającego części
oferowanego towaru na zewnątrz lokalu nie stanowi odrębnej sprzedaży.
Potwierdza to także orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 26 maja 2009
roku (sygn. Akt I SA/Bd 180/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
stwierdził, że wystawienie towaru jest ofertą sprzedaży konkretnego handlowca, a ekspozycja
towaru jest formą reklamy tego towaru, który znajduje się w pawilonie. Nie stanowi zatem

odrębnej oferty, a w konsekwencji nie można traktować jej jako samodzielnej, oderwanej od
sprzedaży dokonywanej na terenie boksu.
Prezydent Miasta Łodzi uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. 2011 r. Nr 102 poz. 584) art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami)
od dnia 19 czerwca 2011 r. otrzymał następujące brzmienie:
1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest
prowadzona sprzedaż.
2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
Zatem, w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od dnia 19
czerwca 2011 roku nie pobiera się opłaty targowej w budynkach lub ich częściach na
wszystkich targowiskach. W pozostałym zakresie nowa redakcja art. 15 nie wprowadza
zmian. Opłacie targowej podlega sprzedaż w każdym miejscu, nie tylko wyznaczonym do
tego celu, o ile miejsce to nie stanowi budynku lub jego części, zgodnie z definicją określoną
w art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Odnośnie przesłanki z art. 15 ustawy, dotyczącej dokonywania sprzedaży na targowiskach,
zauważyć należy, że obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powiązany został
z korzystaniem z targowiska w celu sprzedaży towarów, nie zależy natomiast w żadnej mierze
od stwierdzenia, że doszło do zawarcia konkretnych transakcji sprzedaży w rozumieniu
kodeksu cywilnego. W przeciwnym razie ustawodawca zamiast używać pojęcia
„dokonujących sprzedaży” posłużyłby się bowiem pojęciem „zawierających umowy
sprzedaży”. Sformułowanie użyte w omawianym przepisie obejmuje wszelkie czynności
podejmowane przez sprzedającego w celu sprzedaży, w tym oferowanie produktów,
składowanie ich na targowisku, oczekiwanie na kontrahentów, podejmowanie negocjacji. Na
takie rozumienie tego pojęcia wskazuje również sama konstrukcja opłaty targowej,
przewidująca wymiar w kwotowej stawce dziennej, nie powiązanej w żaden sposób
z obrotem, co oznacza, że dla pobrania opłaty targowej nie jest istotne to, czy obrót
rzeczywiście wystąpił, a tym samym, czy sprzedawca rzeczywiście dokona sprzedaży. Takie
stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 06
sierpnia 2008 r. I SA/Sz 166/2008.
Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w tezie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w
Łodzi z dnia 07 marca 2003 r. (wydanego w sprawie I SA/Łd 1878/2001), w którym Sąd ten
opowiedział się za szerokim rozumieniem sformułowania „dokonujący sprzedaży” na gruncie
tego przepisu. Zdaniem Sądu sam fakt wystawienia towarów przed pawilonem w obrębie
targowiska mieści się w pojęciu „dokonywanie sprzedaży” i z tego tytułu pobiera się opłatę
targową.
Odpowiadając na przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów
prawa pytania należy stwierdzić, że w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, od dnia 19 czerwca 2011 roku nie pobiera się w ogóle opłat targowych
w budynkach lub ich częściach na wszystkich targowiskach.
Natomiast kupcy winni płacić opłatę targową od sprzedaży dokonywanej na płycie targowiska
oraz w namiotach lub na straganach, realizowanej pod wiatami na zmodernizowanej płycie

targowiska, na której dokonują wydawania i sprzedaży towarów, jak i od części zajętej na
pojazd samochodowy, w którym przechowują towar, jak też od części zajętej na ekspozycję
tych płodów, a także od towarów eksponowanych przy pawilonach (boksach) w zadaszonym
pasażu.
Wysokość opłaty targowej na terenie miasta Łodzi uregulowana została Uchwałą Nr
XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i
ustalania wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ww. uchwały opłata ta dla targowiska wynosi 0,10 zł przy sprzedaży za każdy m2 zajętej
powierzchni (pkt. II poz. 1 tabeli).
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez
wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w
przedstawionym stanie faktycznym.
Na niniejszą interpretację stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi z powodu jej
niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, 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 (art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zmianami). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww.
ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od
dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są
przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament
Finansów Publicznych, Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź.

