
Załącznik nr 3 

Do Uchwały Nr XV/141/91 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 24 czerwca 1991r. 

I.  

Wykaz osób fizycznych i prawnych uprawnionych do pobierania opłat targowych i wysokości 

za inkaso: 

1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Szczecinie  

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Polmozbyt - Pogoń” spółka z. o.o.  

3. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów w Szczecinie  

4. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Dąb” w Szczecinie  

5. Komunalne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe “Transkom” w Szczecinie  

6. Alina Węgorowska  

7. “Domar” spółka z. o.o.  

8. Zdzisław Wasilewski  

9. Klub Motorowy Szczecin  

10. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólny Dom” w Szczecinie  

11. Administracja Budynków Komunalnych nr 14 w Szczecinie  

12. Dariusz Stalter  

13. spółka z o.o. “Turzyn”  

14. Klub Sportowy “Budowlani”  

15. Agrotig - spółka z o.o.  

16. Targo - spółka z o.o.  

17. Manhattan - spółka cywilna  

II.  

Powierza się pobór opłaty targowej w miejscach wymienionych w pkt. B załącznik nr 2 za 

zajęcie placu do handlowania na terenie miasta 

1. Straży Miejskiej w Szczecinie  

III.  

Przyznaje się podmiotom określonym: 

1. w ust. I pkt. 1-5, 10, 11, 13, 15, 16, 17 - do 50% wpływów z opłaty targowej w 

zależności od poniesionych kosztów na urządzenie targowiska  

2. w ust. I pkt. 6, 7, 12 - 1§ dla inkasenta i 49% wpływów z opłaty targowej dla 

prowadzącego targowisko  

3. w ust. I pkt. 8 - 40% wpływów z opłaty targowej  

4. w ust. I pkt. 9 - 1§ wpływów dla inkasenta i 39% wpływów z opłaty targowej dla 

prowadzącego targowisko  

5. w ust. II pkt. 1 - do 5% zainkasowanych wpływów z opłaty targowej  



6. w ust. I pkt. 14 - 1% wpływów z opłaty targowej dla inkasenta i 69% dla 

prowadzącego targowisko  

  

UZASADNIENIE 

W celu usprawnienia funkcjonowania targowiska hurtowego oraz uciążliwością powodowaną 

dla mieszkańców okolicznych ulic uzasadnione jest przeniesienie targowiska na ulicy  

Letnią 12. 

Powiększenie targowiska “Turzyn” o tereny Przedsiębiorstwa Automatyki i Aparatury 

Pomiarowej “Meratronik” w Szczecinie usprawni funkcjonowanie i porządek w tej części 

miasta. 

W związku z prywatyzacją targowiska przy ul. Staszica powierza się spółce cywilnej 

“Manhattan” pobór opłaty targowej. 

Wiceprezydent 

dr inż. Maciej Jarmusz 

  

 


