
Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk. %

Opłata skarbowa 8 790 000 9 461 219 107,6

Dodatkowe dochody spowodowane utrzymującym się wzrostem liczby pojazdów
sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej i  liczbą wydawanych zaświadczeń o
zwolnieniu z podatku VAT. 

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział:75618

Opłata  targowa 3 800 000 3 651 481 96,1
Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75616

5 800 000 6 554 235 113,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

120 000 151 862 126,6

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie

Niewykonanie zaplanowanych dochodów  z tytułu poboru opłaty targowej wynika z 
mniejszych niż zadeklarował Inkasent - MKS Pogoń Szczecin S.A wpływów uzyskiwanych na 
giełdzie samochodowej.
 Do zmniejszenia wpływów w niewielkim stopniu przyczyniły się zapisy uchwały Nr 
XXXVIII/710/05 Rady Miasta Szczecina z 25.04.2005 r. ujednoliconej uchwałą Nr 
XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecina z 17.10.2005 r. w sprawie opłaty targowej. Rozszerzyła 
ona obowiązujący dotąd katalog zwolnień z wyżej wymienionej opłaty. Objął on wszystkich 
uczestników działalności gastronomicznej, handlowej oraz usługowo - rozrywkowej 
prowadzonej podczas m.in. imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem lub 
współorganizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 

Wysokość wpływów z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. 
Wzrost ogólnej wartości sprzedaży w roku 2004 miał wpływ na wzrost dochodów z tytułu 
korzystania z zezwoleń w 2005 r.

Wpływy z opłat za uprawnienia na
wykonywanie transportu drogowego 

Nie zrealizowano jednak planu dotyczącego wpływów z tytułu opłat za hologramy i 
emblematy z herbem Miasta Szczecin, jakie zakupiono do oznakowania taksówek. (Uchwała 
Rady Miasta Nr XLI/773/05 wprowadziła zapis, iż emblematy i herby są wydawane odpłatnie).

Przepisy ustawy o transporcie drogowym wprowadziły wymóg posiadania odpowiednich 
uprawnień na wykonywanie transportu drogowego. Wyższe niż planowano wpływy dotyczące 
uprawnień na wykonywanie transportu drogowego wynikają z faktu, iż większa niż planowano 
liczba przedsiębiorców wystąpiła o wydanie bądź dokonanie zmian w wydanych wcześniej 
uprawnieniach.



10 997 000 11 353 177 103,2

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Obsługi Urzędu

 Dochody z tytułu:
1. Opłat  rejestracyjnych pojazdów 5 371 076
     w tym:
     - dowody rejestracyjne 35.324 szt.  x 48,00 zł 1 695 552
     - znaki legalizacyjne 33.527 szt.  x 11,00 zł 368 797
     - tablice rejestracyjne 26.864 szt.  x 80,00 zł 2 149 120
     - tablice rejestracyjne    
       indywidualne 41 szt.  x 1 000,00 zł 41 000
     - pozwolenia czasowe 
       wydawane z urzędu po 
       złożeniu wniosku o 
       rejestrację pojazdu 35.324 szt.  x 12,00 zł 423 888
     - pozwolenia czasowe - na 
       wniosek właściciela 
       pojazdu 18.564 szt.  x 16,50 zł 306 306
     - nalepki kontrolne 22.000 szt.  x 16,50 zł 363 000
     - nalepki tymczasowe
       z tablicami tymczasowymi 571 szt.  x 41,00 zł 23 411

2. Uprawnień do kierowania pojazdami 2 269 820
      w tym:
     - prawa jazdy 32.130 szt.  x 70,00 zł 2 249 100
     - prawa jazdy 
       międzynarodowe 820 szt.  x 25,00 zł 20 500
     - pozwolenia
       tramwajowe 11 szt.  x 20,00 zł 220

3. Opłat za karty pojazdu 3 651 500
      w tym:
     - karta pojazdu 7.003 szt.  x 500,00 zł 3 501 500
     - wtórnik karty 2.000 szt.  x 75,00 zł 150 000

Pozostałe dochody  związane z ruchem pojazdów 60 778

157 osób x 200,00 zł 31 400
2. Zezwolenia dla Stacji Kontroli Pojazdów 848
3. Legitymacje instruktora 87 osób x 40,00 zł 3 480

1.002 szt. x 25,00 zł 25 050

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

170 000 78 804 46,4

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4. Opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób 
    niepełnosprawnych.

Opłata produktowa

1. Opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość 
     topografii miasta,

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat 
związanych z ruchem pojazdów

Środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych 
przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez Gminę do 15  lutego 
roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat 
produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów 
opakowaniowych takich np.: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz edukację ekologiczną dot. 
selektywnej zbiórki odpadów. 

Dochody z wymienionego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych regulujących wysokość opłat 
  za dokumenty związane z: rejestracją pojazdów, uprawnieniami do kierowania pojazdami, 
  ewidencją pojazdów oraz pozostałych opłat związanych z ruchem pojazdów.



opłata za 2003 r. - 34 340 zł
opłata za 2004 r. - 28 890 zł

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 90020

610 000 797 522 130,7

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości 610 000 785 025 128,7

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 0 12 497 -  
Odsetki od nie dotrzymania ustawowego terminu złożenia wniosków o wpis w ewidencji
gospodarczej.

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75616

0 8 781 -   
Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Podatków i opłat Lokalnych

Odsetki od wpłat z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej.

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

3 112 500 2 587 068 83,1

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 60015

33 399 500 34 644 149 103,7

Dochody - z tytułu opłaty wynikającej z rozliczenia lat ubiegłych, tj:

II część opłaty za 2004 r. - 15 574 zł

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT

Wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz opłat za zajęcie pasa 
drogowego za okres od 01.01.2005 r. do momentu utworzenia rachunku dochodów 
własnych "Remonty i Utrzymanie Dróg".

Wpływy z opłaty administracyjnej

Opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych
oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z opłaty administracyjnej są uzależnione od ilości wniosków dotyczących działalności 
gospodarczej. Ustawa Prawo działalności gospodarczej nałożyła na przedsiębiorców 
obowiązek uzupełnienia wpisu o PESEL oraz zakres działalności zgodny z Polską  
Klasyfikacją Działalności do końca 2004 r.. Wielu przedsiębiorców nie dotrzymało 
ustawowego terminu i dopiero w 2005 r. złożyło wnioski o zmianę we wpisie w ewidencji 
działalności gospodarczej.

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej


