
 

Uchwała Nr XXXIV/458/93 

z dnia 25 stycznia 1993r. 

w sprawie : zmiany załącznika Nr 1 i 2 do uchwały 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 litera ”a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444 ) oraz paragraf 1 pkt. 3 litera ”a”, 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 116, poz. 502 ) w związku z 

art. 3 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951r. o targach i targowiskach ( Dz. U. Nr 41 z 1951r., poz. 

312, zmiana Dz. U. Nr 34 z 1990r., poz. 198 ). 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24.06.1991r. w 

sprawie targowisk i opłaty targowej otrzymuje brzmienie: 

- ” Wykaz targowisk i miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej 

w podziale na strefy 

I. Strefa.  

1. ”Turzyn” - ul. Boh. Warszawy - Krzywoustego  

2. ”Targo” - ul. Boh. Warszawy 42a  

3. ”Manhattan” ul. Staszica  

4. Giełda samochodowa ul. Wojska Polskiego - Klub Motorowy  

5. Giełda samochodowa ul. Twardowskiego ”Pogoń”  

  

II. Strefa.  

1. Pl. Kilińskiego  

2. ”Pogodno” ul. Reymonta - Mickiewicza  

3. ”Kalinka” ul. Santocka - Witkiewicza  

4. ”Bandurskiego” ul. Bandurskiego - Przyjaciół - Żołnierza  

  

III. Strefa.  

1. Zdroje ul. Walecznych  

2. Podjuchy pl. Wolności  

3. Dąbie ul. Dziennikarska  



4. Płonia ul. Przyszłości  

5. Pomorzany ul. Włościańska  

6. Dąbie ul. Letnia 12  

7. Oś. Słoneczne ul. Jasna  

8. Oś. Arkońskie ul. Chopina  

9. Klub Sportowy ”Budowlani” ul. Szafera  

§ 2. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 

1991r. w sprawie targowisk i opłaty targowej otrzymuje brzmienie: 

-”Dzienne stawki opłat targowych od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i 

miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w 

zależności od strefy. 

1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy artykułów spożywczych / od 

samochodu, platformy, przyczepy / :  

Strefa I. Strefa II. Strefa III. 

a. przy ładowności do 1 tony 50.000,-zł 40.000,-zł 25.000,-zł.  

b. przy ładowności powyżej  

1 tony do 3 ton 70.000,-zł 56.000,-zł 35.000,-zł. 

c. przy ładowności powyżej  

3 ton 100.000,-zł 80.000,-zł 50.000,-zł. 

2. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy  

artykułów przemysłowych /od samochodu, platformy, przyczepy/: 

150.000,-zł 

120.000,-zł 

75.000,-zł. 

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra,  

skrzynki, stolika, ławy, wózka, roweru itp. 

/od stanowiska za każdy 1 m
2
 zajmowanej powierzchni/ 

a. dla indywidualnych producentów sprzedających  

artykuły spożywcze własnej produkcji - pochodzenia 

działkowego w małych ilościach 10.000,-zł 8.000,-zł 5.000,-zł. 



b. dla sprzedaży kwiatów, jagód  

grzybów itp. 15.000,-zł 12.000,-zł 7.500,-zł. 

c. dla pozostałych sprzedawców 25.000,-zł 20.000,-zł 12.500,-zł  

d. artykułów używanych 5.000,-zł 5.000,-zł 5.000,-zł  

4. Za stanowisko, o którym mowa  

w pkt.3 uważa się powierzchnię 

placu targowego za 1 m
2
 zajmowanej 

powierzchni i poniżej 1 m
2
. 

I. Przy sprzedaży pojazdów /od pojazdu/:  

A. dla pojazdów jednośladowych 40.000,-zł 40.000,-zł 40.000,-zł  

B. dla samochodów osobowych  

przyczep campingowych oraz 

przyczep bagażowych 80.000,-zł 80.000,-zł 80.000,-zł 

c. dla samochodów towarowych  

i towarowo-osobowych do 3,5t 100.000,-zł 100.000,-zł 100.000,-zł 

d. dla samochodów towarowych  

ciągników i przyczep 

powyżej 3,5t 150.000,-zł 150.000,-zł 150.000,-zł 

e. dla roweru 20.000,-zł 20.000,-zł 20.000,-zł  

6. Przy sprzedaży z wozu konnego 40.000,-zł 32.000,-zł 20.000,-zł  

7. Za zajęcie placu pod stoisko /za 1 m
2
 powierzchni/  

a. warzywa i owoce 15.000,-zł 12.000,-zł 7.500,-zł  

b. pozostałe artykuły 25.000,-zł 20.000,-zł 12.500,-zł  

8. Za zajęcie placu pod kiosk, kontener,  

pawilon, namiot /za 1 m
2
 powierzchni/: 

a. artykuły spożywcze, warzywa, owoce  

/z wyjątkiem mięsa i jego przetworów/. 5.000,-zł 4.000,-zł 2.500,-zł 

b. pozostałe artykuły 10.000,-zł 8.000,-zł 5.000,-zł  



9. Dzienna stawka opłaty targowej za  

zajęcie placu na terenie miasta poza 

miejscami wyznaczonymi w § 4  

uchwały oraz załączniku Nr 1 do  

uchwały Nr XV/141/91 Rady  

Miejskiej w Szczecinie z dnia  

24 czerwca 1991r. od każdej 

osoby handlującej. 1.040.000,-zł 1.040.000,-zł 1.040.000,zł 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXVII/340/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992r. 

w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z 

dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie targowisk i opłaty targowej. 

§ 4. 

Uchwała podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1993r. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Gajda  

  

 


