
Uchwała Nr XXXIV/457/93 

z dnia 25 stycznia 1993r. 

w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( 

Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951r. o 

targach i targowiskach ( Dz. U. Nr 41 poz. 312 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt. 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9 poz. 31 ). 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Upoważnia się Zarząd Miasta do podjęcia działań umożliwiających: 

1. Wybudowanie na terenie gminy Szczecin hal targowych, w tym hurtowej. Koncepcje 

przedłożone przez Zarząd Miasta - po ich zaopiniowaniu przez handlowców 

prowadzących działalność na targowiskach - podlegając zatwierdzeniu przez Radę 

Miejską.  

1. Zorganizowanie na terenie gminy Szczecin lotnych targowisk - jarmarków 

działających wg harmonogramu i zasad określonych przez Komisję Handlu, Usług i 

Inicjatyw Gospodarczych.  

1. Urządzenie i prowadzenie targowiska hurtowego zlokalizowanej przy ul. Kordeckiego 

- Boh. Warszawy.  

§ 2. 

Targowiska miejskie funkcjonują w oparciu o zatwierdzone plany zagospodarowania i 

zawarte umowy z uwzględnieniem zmian określonych w § 3. 

§ 3. 

1. Opłatę targową pobiera w 100% miasto poprzez inkasenta /tów/ zaakceptowanego 

/zaakceptowanych/ przez Radę Miejską a wybranego /wybranych/ przez Zarząd 

Miasta w drodze przetargu.  

1. Od terenów targowiska, na których - zgodnie z zatwierdzonym planem 

zagospodarowania - prowadzony jest handel z ręki, stołu itp. Podlegający w myśl 

uchwały rady Miejskiej, obowiązkowi opłaty targowej - nie pobiera się czynszu 

dzierżawnego.  

1. Stawki czynszu dzierżawnego mogą być zmieniane nie częściej niż raz w roku.  

§ 4. 



1. Prowadzenie targowiska odbywa się wg umowy zawartej pomiędzy Zarządem Miasta 

a wybraną w drodze przetargu osobą fizyczną lub prawną.  

1. Jeśli osoba fizyczna lub prawna prowadząca dotychczas targowisko przedstawi do 

dnia 1 marca 1993r. zatwierdzony plan zagospodarowania /§ 2/ to umowy o 

prowadzenie targowiska mogą być zawarte z tymi osobami w drodze negocjacji.  

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1993r. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Gajda  

  

 


