
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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106,  
poz. 675) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale 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 
i Nr 89, poz. 2459)  § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci w oparciu o indywidualne 
umowy zawarte z Gminą Miasto Szczecin: 

1) Spółka z o.o. “Rynek” – na targowisku przy ul. Reymonta – Mickiewicza, 
2) Spółka Cywilna “Targowisko Dąbie” – na targowisku przy ul. Dziennikarskiej, 
3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane  „Gryfbet” Spółka z o.o. na osiedlach: 

Płonia, Śmierdnica i Jezierzyce, 
4) „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z o.o. na całym obszarze miasta Szczecin, 

z wyłączeniem targowisk przy ul. Reymonta–Mickiewicza i przy ul. Dziennikarskiej 
oraz osiedli: Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, 

2. Do czasu podpisania umów z inkasentami o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 
rozwiązania, albo wygaśnięcia tych umów, uprawnionym do poboru opłaty targowej jest 
„Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z o.o. 
3. Całość wpływów z pobranych opłat targowych inkasenci wpłacają raz w tygodniu na konto 
Urzędu Miasta Szczecin. 
4. Za pobór opłaty targowej inkasentom wymienionym w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie 
brutto z odprowadzonych wpływów z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości: 

1) Spółka z o.o. “Rynek”-15 %, 
2) Spółka Cywilna “Targowisko Dąbie”-15 %, 
3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane  „Gryfbet” Spółka z o.o.– 40%, 
4) „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z o.o. – 45 %. 

5. Wynagrodzenie  za  pobór  opłaty  targowej  płatne jest  do 10 dnia miesiąca za miesiąc 
poprzedni, po dokonaniu rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami inkasa.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z dniem 01 stycznia 2011 r.  



 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) do kompetencji Rady Gminy naleŜy określenie inkasentów 
opłaty targowej.  
Uchwałą Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 
opłaty targowej z późn. zm., do poboru opłaty targowej na całym obszarze miasta Szczecina  
z wyłączeniem targowisk przy ul. Reymonta – Mickiewicza i przy ul. Dziennikarskiej oraz 
osiedli: Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce wskazany został  Miejski Zakład Obsługi 
Gospodarczej z wynagrodzeniem wynoszącym brutto 45%  z odprowadzanych wpływów. 
Zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z dniem 31 grudnia 2010 r. 
zakończeniu ulega likwidacja gminnych zakładów budŜetowych (poza zakładami 
budŜetowymi, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki komunalnej). W związku 
z powyŜszym likwidacji ulega równieŜ zakład budŜetowy jakimi Miejski Zakład Obsługi 
Gospodarczej. Zadania likwidowanej jednostki, związane z poborem opłaty targowej przejmie 
„Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z o.o., z wynagrodzeniem brutto 45% 
z odprowadzonych wpływów. 
Zmiana ta nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budŜetu miasta. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę wnoszę o przyjęcie powyŜszego projektu. 
 

 
 


