
Uchwała Nr XXIV/303/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 24 czerwca 1996 r. 

w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 

(tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz Dekretu z dnia 02 sierpnia 

1951 r. o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41 poz. 312 z 1951 r. z późniejszymi zmianami) 

oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Upoważnia się Zarząd Miasta do podjęcia działań umożliwiających wybudowanie na terenie 

istniejących targowisk hal targowych przez dotychczasowych użytkowników zgodnie z 

Uchwałą Nr XLVII/673/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie 

określenia zasad gospodarowania przez Zarząd Miasta majątkiem gminy Szczecin. 

§ 2. 

Na terenie miasta Szczecina nie będą organizowane nowe targowiska za wyjątkiem giełd 

motoryzacyjnych, zoologicznych, kwiatowych oraz krótkotrwałych imprez handlowych i 

kiermasz świątecznych. 

§ 3. 

Targowiska miejskie funkcjonują w oparciu o zatwierdzony plan zagospodarowania 

targowiska i zawarte umowy o ich prowadzeniu. 

§ 4. 

1. Nie pobiera się czynszu dzierżawnego od terenu targowiska położonego na gruncie 

miejskim, na którym zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania 

prowadzony jest handel “z ręki”. stołu, itp. podlegający w myśl Uchwały Rady 

Miejskiej obowiązkowi opłaty targowej.  

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

§ 5. 

Prowadzenie targowiska-96 odbywa się: 

a. wg umowy zawartej pomiędzy Zarządem Miasta a osobą fizyczną lub prawną 

wyłonioną w drodze przetargu,  



b. zgodnie z Uchwałą Zarządu Miasta, na podstawie której administrowanie 

targowiskiem powierza się Zakładowi Gospodarczemu Miasta Szczecina.  

§ 6. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/457/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 1993 

r. w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


