
Uchwała Nr XXII/626/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 27 marca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 
261 ; Nr 106, poz. 496; Nr 132 , poz. 622 ; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106 , poz. 679 ; Nr 107 , poz. 686; Nr 113 , poz. 734 ; Nr 123 , poz. 
775 ; z 1998 r. Nr 155 , poz. 1014 ; Nr 162 poz. 1126 ), art. 19 pkt 1 lit. “a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31; Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r, Nr 123, 
poz. 600; Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz.24; Nr 107, poz.689; 
Nr 121, poz.770; Nr 123, poz.780; Nr 143, poz.956; z 1998 r. Nr 106, poz.668; Nr146, poz.954; Nr 150, poz.983; Nr 160, poz.1058;z 1999 r. 
Nr 96, poz. 1129) oraz art. 5 dekretu z dnia 02 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach ( Dz. U. Nr 41 , poz. 312 ; z 1990 r. Nr 34 , poz. 198; 
z 1997 r. Nr 121 , poz. 770 ) 

Rada Miasta Szczecina
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 wprowadza się następujące 
zmiany:

1. W załączniku Nr 1 “Wykaz targowisk i miejsc wyznaczonych do prowadzenia 
działalności handlowej w podziale na strefy”:

1. pkt I Targowiska - strefa I poz. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Giełda Samochodowa - ul. Szosa Stargardzka 20-22”,

2. pkt I Targowiska - strefa II poz. 8 otrzymuje brzmienie:
“8. “Kalina” - ul. Witkiewicza - Jana Bosko”,

3. pkt II Inne miejsca - strefa I uchyla się poz. 2 lit. “c”.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie:

“Dzienne stawki opłat targowych 

STREFA I SRTEFA II SRTEFA III

1. Przy sprzedaży art. spożywczych z samochodu, 
platformy, przyczepy - za samochód, platformę, przyczepę:

a) o ładowności do 1 tony 15,40 z 11,50 z 9,60 zł
b) o ładowności od 1 tony do 3 ton 21,00 zł 17,30 zł 11,50 zł
c) o ładowności powyżej 3 ton 30,00 zł 24,20 zł 17,30 zł

2. Przy sprzedaży art. pozostałych z samochodu, platformy, 
przyczepy - za samochód, platformę, przyczepę

46,00 zł 36,20 zł 23,00 zł

3. Przy sprzedaży obnośnej tj. z ręki, kosza, wiadra itp.
- za 1 m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż:

a) warzyw i owoców przez posiadaczy ogródków działkowych 3,70 zł 1,80 zł 1,80 zł
b) artykułów używanych 2,40 zł 1,70 zł 1,20 zł
c) własnych wyrobów artystycznych wykonywanych na miejscu 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł

4. Przy sprzedaży na giełdzie samochodowej:
a) za pojazd jednośladowy 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł
b) za samochód osobowy, przyczepę campingową oraz przyczepę 
bagażową

22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł

c) za samochód towarowy i towarowo -osobowy do 3,5 ton 27,00 zł 27,00 zł 27,00 zł
d) za samochód towarowy, ciągnik i przyczepę powyżej 3,5 ton 46,00 zł 46,00 zł 46,00 zł
e) za 1 m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż artykułów 
spożywczych 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł



f) za 1 m2 powierzchni zajętej pod sprzedaż artykułów 
przemysłowych

4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł
5. Przy sprzedaży z wozu konnego - od wozu 14,00 zł 9,60 zł 6,00 zł
6. Za sprzedaż zwierząt - od sztuki 5,80 zł 5,80 zł 5,80 zł

7. Za 1 m2 powierzchni zajętej pod stoisko do sprzedaży:

a)  warzyw i owoców 4,60 zł 3,70 zł 2,90 zł
b) pozostałych artykułów 7,60 zł 5,80 zł 3,70 zł

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

a) art. spożywczych, warzyw, owoców i kwiatów 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł
b) pozostałych artykułów 3,70 zł 2,80 zł 1,80 zł 

9. Za prowadzenie sprzedaży w namiotach - za 1m2

powierzchni:
a) kwiatów i art. ogrodniczych 1,90 zł 1,90 zł 1,90 zł
b) wyrobów gastronomicznych i napojów 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł
c) za zajętą powierzchnię przed namiotami prowadzącymi sprzedaż 
kwiatów i art.ogrodniczych

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł

10. Opłata targowa za sprzedaż prowadzoną na zajętej powierzchni liczona jest od zajętej powierzchni rzeczywistej ale nie mniejszej 
niż za jeden m2 .

11. Opłatę targową za sprzedaż prowadzoną w miejscach wyznaczonych a nie wymienionych w załączniku Nr 1do niniejszej 
uchwały ustala się według stawek określonych dla strefy I.

12. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej wynosi  478,00 zł
13. Dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza miejscami wyznaczonymi niniejszą uchwałą bez wymaganej 

zgody Gminy ustala się w maksymalnej wysokości.”

§ 2
Uchyla się uchwałę Nr XVIII/572/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniającą uchwałę w sprawie targowisk i opłaty 
targowej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2000 roku i podlega wcześniejszemu ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


