
Uchwała Nr XV/141/91 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 24 czerwca 1991r. 

W sprawie targowisk i opłaty targowej 

Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. “a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ( Dz. U. Nr 9 poz. 31 ) w związku z art. 5 dekretu z dnia 02.08.1951r. o targach i 

targowiskach ( Dz. U. Nr 41 z 1951 poz. 312, zm. Dz. U. Nr 34 z 1990r. poz. 198 ) 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwały są wszelkie miejsca, w których jest 

prowadzony handel z ręki, koszów, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych 

itp., a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do tych środków 

transportowych. 

§ 2. 

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży.  

1. Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na 

targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości, w związku z 

nieruchomościami lub obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem 

położonym na targowisku.  

§ 3. 

Wykaz targowisk i miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Sprzedaż kwiatów poza miejscami określonymi w zał. nr 1 do niniejszej uchwały może 

odbywać się na podstawie zezwoleń wydawanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Szczecinie na stołach zlokalizowanych w następujących miejscach: 

1. Plac Sprzymierzonych  

1. Al. Wojska Polskiego (przy “ścianie płaczu”)  

1. Brama Portowa  

1. Al. Wyzwolenia na odcinku między ul. Mazowiecką a ul. Małopolską  



§ 5. 

Handel kwiatami i zniczami przy cmentarzach komunalnych mogą prowadzić osoby, które 

zawarły stosowną umowę z Przedsiębiorstwem Zieleni Miejskiej w Szczecinie.  

§ 6. 

Dzienne stawki opłat targowych za prowadzenie sprzedaży określone są w zał. nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 7. 

1. Pobór opłaty targowej powierza się osobom zwanymi dalej inkasentami, na podstawie 

indywidualnych umów zawartych między tymi osobami a Zarządem Miasta 

Szczecina.  

1. Wyboru inkasentów dokonuje Zarząd Miasta w drodze przetargu jawnego, pisemnego 

lub w drodze negocjacji.  

1. Wpływy należne miastu z tytułu opłaty targowej inkasenci obowiązani są 

przekazywać na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie dwa 

razy w tygodniu tj. w każdy wtorek i piątek.  

1. W przypadku naruszenia warunków umowy inkasa przez inkasentów Zarząd Miasta 

pobierać będzie kary umowne zgodnie z zawartymi umowami, a w przypadku 

rażącego naruszenia warunków umowy, nastąpi jej rozwiązanie bez zachowania 

terminu wypowiedzenia.  

1. Wykaz osób uprawnionych do pobierania opłat targowych oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

1. Zasady zlecania osobom działającym z upoważnienia Rad Osiedlowych inkasowania 

opłat za handel uliczny określi odrębna uchwała Rady Miejskiej na wniosek Rady 

Osiedla.  

§ 8. 

Tracą moc: 

Uchwała Nr VI/46/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 05.10.1990r., Uchwała Nr 

XI/98/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.02.1991r., Uchwała Nr XII/100/91 Rady 

Miejskiej w Szczecinie z dnia 25.03.1991r., oraz Uchwała Nr XII/114/91 / Rady Miejskiej w 

Szczecinie z dnia 29.04.1991r. 

§ 9. 

Uchwała podlega ogłoszenia poprzez rozplakatowanie obwieszczeń i wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

http://www.szczecin.pl/rada/uchwaly/1990/1990_VI_46.html


Jan Otto 

 


