
(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. 19 pkt 2 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, 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. 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) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. 1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci, z zastrzeŜeniem ust. 2, 
w oparciu o: 
1) indywidualne umowy, zawarte z Gminą Miasto Szczecin: 

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

Płonia, Śmierdnica i Jezierzyce, 
2) porozumienie zawarte z Gminą Miasto Szczecin: 
- Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej 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 lub w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, uprawniony do poboru opłaty targowej jest Miejski Zakład 
Obsługi Gospodarczej. 

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) Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej – 45 %; 
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane „Gryfbet” Spółka z o.o.– 40%. 

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

 
§ 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. 
 



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 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) 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 
wskazany został  Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej z wynagrodzeniem wynoszącym 
brutto 45% odprowadzanych wpływów. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane  „Gryfbet” Spółka z o.o. wystąpiło z wnioskiem 
o powierzenie jej funkcji inkasenta opłaty targowej na osiedlach Śmierdnica, Jezierzyce  
i Płonia z jednoczesnym ustaleniem wynagrodzenia za pobór opłaty targowej na poziomie 
40%. Na terenie osiedla Płonia funkcjonuje giełda samochodowa zarządzana przez spółkę. 
Ponadto Spółka zadeklarowała gotowość przejęcia pracowników MZOG zatrudnionych 
dotychczas do poboru opłaty targowej w tej części miasta.  
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej popierając powyŜszą propozycję, potwierdza 
informacje o utrzymującej się w ostatnich latach tendencji spadkowej w pobieranej opłacie 
targowej. Sytuacja ta jest wynikiem mniejszego zainteresowania obrotem samochodami 
uŜywanymi, uprzednio w głównej części sprzedawanymi na rynki wschodnie. 
Wpływy z giełdy samochodowej obecnie kształtują się na granicy opłacalności dla MZOG  
z występującą tendencją spadkową. 
Przewiduje się, Ŝe wynagrodzenie dla PPB „Gryfbet” Spółka z o.o. na poziomie 40% 
zmniejszy wydatki za pobór opłaty targowej w 2009 roku o ok. 5.000 zł. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę wnoszę o przyjęcie powyŜszego projektu. 
 


