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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2020 r. 

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 15, 16 i art. 19 pkt 1 lit. „a” oraz 
pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/295/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
targowej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 4711) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: 

„Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze 
Miasta Szczecin stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego 
wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zasadnym jest
wprowadzenie zmian w  Uchwale Nr XIII/295/15 Rady Miasta Szczecin z dnia
17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Zmiana ma na celu zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów inkasentów zobowiązanych do
poboru w imieniu Gminy Miasto Szczecin opłaty targowej od osób, o których mowa w art. 15 ust.
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dokonujących sprzedaży na terenie Miasta mimo
obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu epidemii
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, albowiem wymaga tego interes państwa
z uwagi na okoliczności wskazane wyżej, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie.
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