
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit. „a” 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, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116 poz. 730 i Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56 poz. 458); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 
17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 90, poz. 1845, 
z 2006 r. Nr 39, poz. 677 i Nr 118, poz. 2388, z 2008 r. Nr 73, poz. 1614 i Nr 106, poz. 2583, 
z 2009 r. Nr 71, poz.1880) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2010 r. po upływie czternastu dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 



 
Załącznik 
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
„Dzienne stawki opłat targowych 

 

 
STREFA I STREFA II STREFA 

ŚRÓDMIEJSKA 
1. Przy sprzedaŜy art. spoŜywczych z 
samochodu, platformy, przyczepy - za 
samochód, platformę, przyczepę: 

   

a) o ładowności do 1 tony 18,40 zł 11,30 zł 500,00 zł 

b) o ładowności od 1 tony do 3 ton 24,90 zł 13,60 zł 500,00 zł 

c) o ładowności powyŜej 3 ton 35,80 zł 20,50 zł 500,00 zł 

2. Przy sprzedaŜy art. pozostałych z 
samochodu, platformy, przyczepy - za 
samochód, platformę, przyczepę 

54,90 zł 27,40 zł 500,00 zł 

3. Przy sprzedaŜy obnośnej tj. z ręki, kosza, 
wiadra itp. 
- za 1 m 2 powierzchni zajętej pod 
sprzedaŜ:: 

   

a) warzyw, owoców, kwiatów przez 
posiadaczy ogródków działkowych  

4,30 zł 1,90 zł 500,00 zł 

b) artykułów uŜywanych 2,60 zł 1,30 zł 500,00 zł 

c) własnych wyrobów artystycznych 
wykonywanych na miejscu 

1,20 zł 1,20 zł 500,00 zł 

d) pozostałych artykułów 8,30 zł 3,80 zł 500,00 zł 

4. Przy sprzedaŜy na giełdzie 
samochodowej:: 

   

a) za motocykl oraz motorower 18,20 zł 14,60 zł 500,00 zł 

b) za samochód osobowy, przyczepę 
lekką 

31,40 zł 25,80 zł 500,00 zł 

c) za samochód cięŜarowy o 
ładowności do 3,5 ton 

38,60 zł 31,40 zł 500,00 zł 

d) za samochód cięŜarowy o 
ładowności powyŜej 3,5 ton, pojazd 
silnikowy przystosowany do 
ciągnięcia przyczepy, ciągnik 
rolniczy 

65,60 zł 54,60 zł 500,00 zł 

e) za przyczepę, inną niŜ 
wymieniona pod lit. b, naczepę 

61,10 zł 50,70 zł 500,00 zł 

f) za autobus  67,80 zł 56,80 zł 500,00 zł 

g) za 1 m2 powierzchni zajętej pod 
sprzedaŜ artykułów spoŜywczych 

2,60 zł 2,10 zł 500,00 zł 



h) za 1 m2 powierzchni zajętej pod 
sprzedaŜ artykułów przemysłowych 
w tym rowerów 

5,50 zł 4,60 zł 500,00 zł 

5. Za sprzedaŜ zwierząt - od sztuki    

a) ptaków 2,20 zł 2,00 zł 500,00 zł 

b) pozostałych zwierząt 8,30 zł 7,80 zł 500,00 zł 

6. Za 1 m2 powierzchni zajętej pod stoisko 
do sprzedaŜy 

   

a) warzyw i owoców  5,10 zł 3,20 zł 500,00 zł 

b) pozostałych artykułów 9,00 zł 4,30 zł 500,00 zł 

c) grzybów i owoców leśnych 2,00 zł 1,50 zł 500,00 zł 

7. Za prowadzenie sprzedaŜy w kiosku, 
kontenerze, pawilonie przy braku 
uprawnień do opłacenia podatku od 
nieruchomości - za 1 m2 powierzchni: 

   

a) art. spoŜywczych, warzyw, 
owoców kwiatów i grzybów 

2,00 zł 1,80 zł 500,00 zł 

b) pozostałych artykułów 4,30 zł 1,90 zł 500,00 zł 

8. Za prowadzenie sprzedaŜy w namiotach - 
za 1m2 powierzchni: 

   

a) roślin, kwiatów i art. 
ogrodniczych 

2,00 zł 2,00 zł 500,00 zł 

b) wyrobów gastronomicznych i 
napojów 

4,30 zł 4,30 zł 500,00 zł 

c) za zajętą powierzchnię przed 
namiotami prowadzącymi sprzedaŜ 
kwiatów i art. ogrodniczych 

0,20 zł 0,20 zł 500,00 zł 

 

9. Opłata targowa za sprzedaŜ prowadzoną na zajętej powierzchni liczona jest od zajętej 
powierzchni rzeczywistej, ale nie mniej niŜ za jeden m2, a łączna kwota opłaty targowej nie 

moŜe przekroczyć górnej granicy kwotowej dziennej stawki określonej przez Ministra 
Finansów. 

 
10. W przypadku dokonywania sprzedaŜy towarów róŜnych branŜ, dla których stosowane są 

róŜne stawki opłaty targowej, pobiera się  odpowiednio najwyŜszą ze stawek.” 
 

 



 

UZASADNIENIE 
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), nakłada obowiązek podatkowy 
dotyczący opłaty targowej na osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające 
osobowości prawnej, które dokonują sprzedaŜy na targowiskach. Targowiskami są wszelkie 
miejsca , w których prowadzony jest handel, jednakŜe opłacie targowej nie podlega sprzedaŜ 
dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz 
hal uŜywanych do targów, aukcji i wystaw. 
W oparciu o art. 19 powyŜszej ustawy rada gminy określa m.in. wysokość stawek opłat 
targowych. Zgodnie z zasadą wynikająca z ustawy, stawki ulegają zmianie na następny rok 
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten wynosi 3,5% 
i w takim stopniu stawki opłat targowych zostają zwiększone. 
Zmiany stawek zostały uwzględnione w projekcie budŜetu na 2010 r. 
Zaplanowano wpływy z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 1.500.000 zł oraz 
wydatki na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 654.000 zł 
Przedstawiając powyŜszy projekt, wnoszę o jego przyjęcie. 
 

 


