
UCHWAŁA  NR  XXXVIII/710/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. 
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, 
z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/30/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1998 r. 
w sprawie targowisk i opłaty targowej zmienionej uchwałami: Nr XXII/626/2000 z dnia 
27 marca 2000 r., Nr XXXIV/773/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r., Nr XLVII/967/01 z dnia 
17 grudnia 2001 r., Nr LVI/1258/02 z dnia 30 września 2002 r., Nr XIV/280/03 z dnia 
15 grudnia 2003 r., Nr XXII/427/04 z dnia 21 czerwca 2004 r., Nr XXVI/534/04 z dnia 
27 września 2004 r., Nr XXVIII/572/04 z dnia 08 listopada 2004 r. wprowadza się 
następujące zmiany:
1) w § 2:

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6, pkt 7 i pkt 8 w brzmieniu:
„6) imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem lub
       współorganizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

              7)  kiermaszów organizowanych w dniu 22 września z okazji „Dnia bez samochodu”.
 8) kiermaszów organizowanych w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej  

                    Pomocy.”
       b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
            „4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż własnych wyrobów artystycznych 
             i rękodzielniczych oraz przedmiotów kolekcjonerskich podczas trwania imprez     
             artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw oraz kiermaszów organizowanych na  
             terenie Miasta.”
2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie opłaty targowej otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 
3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie opłaty targowej otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały Nr IV/30/98 Rady Miasta Szczecina 
dnia 28 grudnia 1998 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/710/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

„STREFY OPŁATY TARGOWEJ

   1. STREFA  ŚRÓDMIEJSKA
1/ ul. Krzywoustego – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa,
2/ al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Sprzymierzonych łącznie 

          z pl. Zgody,
3/ al. Niepodległości na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zgodnej włącznie,
4/ al. Wyzwolenia łącznie z rondem Jerzego Giedroycia,
5/ ul. Ks. H. Kołłątaja na odcinku od ul. Św. Barbary do ronda Jerzego Giedroycia,
6/ ul. Ks. St. Staszica na odcinku od ronda Jerzego Giedroycia do ul. Lubomirskiego,
7/ ul. Barbary,
8/ zieleniec przy ul. Barbary zlokalizowany na części działki nr BZ 8/15 z obrębu 9/1 

          Nad Odrą,
9/ ul. Boh. Warszawy na odcinku od ul. 26 – go Kwietnia do ul. Kordeckiego,

         10/ ul. 26 – go Kwietnia na odcinku od ul. Boh. Warszawy do nasypu kolejowego,
         11/ ul. Grzegorza z Sanoka ,
         12/ pl. Kościuszki,
         13/ pl. Grunwaldzki,
         14/ pl. Lotników,
         15/teren pomiędzy ulicami Niepodległości – Wyszyńskiego – Tkacką i Zgodną wraz 
              z gruntami położonymi w pasie drogowym.

   2. STREFA I 
       Granice Strefy I z wyłączeniem Strefy Śródmiejskiej wyznacza: obwodnica kolejowa 
       przy dworcu Szczecin Główny do stacji Szczecin – Drzetowo i dalej ulica Rugiańska, 
       Druckiego – Lubeckiego, Głowicka oraz zachodni brzeg Odry.

   3. STREFA II
      Granice Strefy II z wyłączeniem wyżej przyjętych stref określają granice administracyjne 
    miasta Szczecina.

   4. W przypadku gdy granice Strefy I i II przebiegają wzdłuż ulicy, grunty położone po obu 
        stronach zalicza się do strefy o wyższych stawkach opłat.”



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/710/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

„Dzienne stawki opłat targowych  
STREFA I STREFA II STREFA             

          ŚRÓDMIEJSKA       
1. Przy sprzedaży art. spożywczych z samochodu,

platformy, przyczepy - za samochód, platformę,
przyczepę:

a) o ładowności do 1 tony 16,70 zł 10,40 zł 500,00 zł

b) o ładowności od 1 tony do 3 ton 22,70 zł 12,40 zł 500,00 zł

c) o ładowności powyżej 3 ton 32,50 zł 18,70 zł 500,00 zł 

2.   Przy sprzedaży art. pozostałych z samochodu, 49,80 zł 24,90 zł 500,00 zł
platformy, przyczepy - za samochód, platformę, 
przyczepę

3. Przy sprzedaży obnośnej tj. z ręki, kosza, wiadra itp.
- za 1 m 2 powierzchni zajętej pod sprzedaż:
a)  warzyw , owoców, kwiatów przez 4,00 zł 1,90 zł 500,00 zł

posiadaczy ogródków działkowych 

b)   artykułów używanych 2,50 zł 1,30 zł 500,00 zł

c) własnych wyrobów artystycznych 1,20 zł 1,20 zł 500,00 zł
      wykonywanych na miejscu

d)   pozostałych artykułów 7,70 zł 3,60 zł 500,00 zł

4. Przy sprzedaży na giełdzie samochodowej:
a) za motocykl oraz motorower 16,50 zł 13,40 zł 500,00 zł

b) za samochód osobowy, przyczepę 28,50 zł 23,50 zł 500,00 zł
    lekką

      c) za samochód ciężarowy o ładowności 35,00 zł 28,50 zł 500,00 zł
do 3,5 ton



      d) za samochód ciężarowy o ładowności 59,50 zł 49,50 zł 500,00 zł
          powyżej 3,5 ton, pojazd silnikowy przystosowany
          do ciągnięcia przyczepy, ciągnik rolniczy

      e) za przyczepę, inną niż wymieniona pod lit. b, 55,50 zł 46,00 zł 500,00 zł
         naczepę

      f) za autobus 61,50 zł 51,50 zł 500,00 zł

      g) za 1 m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż 2,50 zł 2,10 zł 500,00 zł
artykułów spożywczych

     h) za 1 m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż 5,10 zł 4,30 zł 500,00 zł
artykułów przemysłowych w tym rowerów

5. Za sprzedaż zwierząt -  od sztuki
    a) ptaków 2,20 zł 2,00 zł 500,00 zł 

    b) pozostałych zwierząt 7,70 zł 7,20 zł 500,00 zł

6. Za  1 m2  powierzchni zajętej pod stoisko do sprzedaży:
a) warzyw i owoców 4,70 zł 3,00 zł 500,00 zł

b) pozostałych artykułów 8,20 zł 4,00 zł 500,00 zł

c) grzybów i owoców leśnych 2,00 zł 1,50 zł 500,00 zł

7. Za prowadzenie sprzedaży w kiosku, kontenerze,
    pawilonie, przy braku uprawnień do opłacenia podatku 
    od nieruchomości - za 1 m2 powierzchni:

a) art. spożywczych, warzyw, owoców, 2,00 zł 1,80 zł 500,00 zł
kwiatów i grzybów

b) pozostałych artykułów 4,00 zł 1,90 zł 500,00 zł

8.Za prowadzenie sprzedaży w namiotach  - za 1m2
   powierzchni:



a) roślin, kwiatów i art. ogrodniczych 2,00 zł 2,00 zł 500,00 zł

b)  wyrobów gastronomicznych i napojów 4,00 zł 4,00 zł 500,00 zł

c)  za  zajętą powierzchnię przed namiotami 0,20 zł 0,20 zł 500,00 zł
prowadzącymi sprzedaż roślin, kwiatów

i art. ogrodniczych

9. Opłata targowa za sprzedaż prowadzoną na zajętej powierzchni liczona jest od zajętej  
powierzchni rzeczywistej, ale nie mniej niż za jeden m2, a łączna kwota opłaty targowej 
nie może przekroczyć górnej granicy kwotowej dziennej stawki określonej przez Ministra  
Finansów.”


