
Uchwała Nr XXXVIII/476/97
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z dnia 29 września 1997 r. 

zmieniająca uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie targowisk i opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(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) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31; N� 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) w związku z art. 5 dekretu z dnia 02 sierpnia 195������������	
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uchwala, co następuje:
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W Uchwale Nr XXXV/432/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 maja 1997 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:
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1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje Zakład Gospodarczy Miasta 
Szczecina, który zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich wpływów z 
pobranych opłat targowych na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Wpływy z 
pobranych opłat targowych winny być wpłacane raz w miesiącu do 10 dnia miesiąca 
następnego, a z Giełdy Samochodowej przy ul. Twardowskiego raz w tygodniu. 

Za pobór opłaty targowej przysługuje Zakładowi Gospodarczemu Miasta Szczecina 

wynagrodzenie w wysokości 20% odprowadzonych wpływów, płatne do 10 dnia 
miesiąca 

następnego za miesiąc poprzedni, a w odniesieniu do Giełdy Samochodowej przy ul. 

*���+����#���� %����+�#%�#����� %���+�+�������(�, z opłaty targowej 



przeznaczonej na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych przy ul. 
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2. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują także: 

1. Klub Motorowy Szczecin na targowisku - Giełda Samochodowa przy Al. Wojska 
Polskiego 237 A, 

2. Towarzystwo Przyjaciół Szczecina na targowisku - na kiermaszu kwiatowym przy pl. 
Żołnierza, 

3. Zdzisław Wasilewski zam. w Szczecinie przy ul. Przyszłości 49/10 na terenie 
targowiska przy ul. Przyszłości w Płoni, 

4. Spółka z o. o. “Rynek” na targowisku przy ul. Reymonta-Mickiewicza, 
5. Spółka Cywilna “Targowisko Dąbie” na targowisku przy ul. Dziennikarskiej po 

zawarciu indywidualnych umów z Zarządem Miasta Szczecina. 

Wszystkie wpływy z pobranych opłat targowych wpłacane są w całości przez 
inkasentów, o których mowa powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie raz w 
tygodniu.

3. Za pobór opłaty targowej inkasentom wymienionym w ust. 2 przysługuje 
wynagrodzenie w następującej wysokości z odprowadzonych wpływów: 
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2. Towarzystwo Przyjaciół Szczecina - 50% 
3. Zdzisław Wasilewski - 20% 
4. Spółka z o.o. “Rynek” - 15% 
5. Spółka Cywilna “Targowisko Dąbie” - 15% 

Wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia miesiąca następnego, za miesiąc poprzedni, po 
dokonaniu rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami inkasa.”
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 1997 r. i podlega ogłoszeniu w 
sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
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