
Uchwała Nr XXIX/371/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie  

z dnia 30 grudnia 1996 r. 

w sprawie targowisk i opłaty targowej. 

Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit."a" i pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 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) w związku z art. 5 

dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz.U.Nr 41, poz. 312; Dz.U.Nr 34, 

poz.198 z 1990 r.) 

Rada Miejska w Szczecinie  

uchwala co następuje: 

§ 1 

Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwały są wszelkie miejsca, w których jest 

prowadzony handel, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep i 

pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do 

środków transportowych. 

§ 2. 

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży.  

1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności przewidzianych w 

odrębnych przepisach jak również należności wynikających z umów, decyzji itp.  

1. Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na 

targowiskach , które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z 

nieruchomościami oraz obiektami budowlanymi nietrwale związanymi z gruntem 

położonymi na targowisku.  

§ 3 

Wykaz targowisk i miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Sprzedaż kwiatów poza miejscami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

może odbywać się na podstawie zezwoleń wydanych przez Wydział Inżynierii Miejskiej 



Urzędu Miejskiego w Szczecinie na stołach betonowych zlokalizowanych w następujących 

miejscach: 

1. Plac Sprzymierzonych (róg Al. Wojska Polskiego- Piłsudskiego)  

1. Al. Wojska Polskiego (przy ścianie “płaczu”)  

1. Brama Portowa (róg ul. Kard .Wyszyńskiego i Al. Niepodległości)  

1. Al. Wyzwolenia na odcinku pomiędzy ul. Małopolską i Mazowiecką (nr 6, 8, 10)  

§ 5. 

1. Działalność handlowa poza określonymi w załaczniku nr 1 do uchwały targowiskami i 

miejscami czasowo wyznaczonymi do handlu, może być prowadzona wyłącznie przez 

osoby, które uzyskały prawo do zajęcia gruntu, na ten cel, na podstawie pozytywnych 

opinii właściwych Wydziałów Urzędu Miejskiego.  

2. Handel kwiatami i zniczami przy cmentarzach komunalnych mogą prowadzić osoby, 

które zawarły umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.  

§ 6. 

Dzienne stawki opłat targowych za prowadzenie sprzedaży towarów i usług określa zał. Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

1. Poboru i inkasa opłaty targowej dokonują: 

1. Jednostka budżetowa Inkaso Opłat Lokalnych w Szczecinie poprzez specjalistów d.s. 

inkasa działających na podstawie odpowiednich upoważnień,  

2. Zakład Gospodarczy Miasta Szczecina na targowisku - giełdzie zlokalizowanej na 

terenie MKS “POGOŃ”,  

3. Klub Motorowy w Szczecinie na targowisku - giełdzie przy Al. Wojska Polskiego 

237a,  

4. Towarzystwo Przyjaciół Szczecina na kiermaszu kwiatowym przy pl. Żołnierza w 

Szczecinie,  

5. Zdzisław Wasilewski zam. Szczecin, ul. Przyszłości 49/10 na terenie targowiska przy 

ul. Przyszłości w Płoni,  

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5 obowiązane są odprowadzać zebrane 

opłaty na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie :PBK II/O Szczecin Nr 368113-

3245-133 raz w tygodniu - w każdy wtorek, za przypadające święta i dni wolne od 

pracy w pierwszy dzień roboczy po tych dniach, a za miesiąc rozliczeniowy nie 

póżniej niż do 5-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. 

3. Za pobór opłaty targowej przez jednostki wymienione w ust. 1 pkt 3-4 przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 50% odprowadzonych wpływów, pkt. 2 - 90 % 

odprowadzonych wpływów , zaś w pkt. 5 - 20 % odprowadzonych wpływów. 



Wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia miesiąca następnego, za miesiąc poprzedni, po 

dokonaniu rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami inkasa. 

§ 8. 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc: Uchwała Nr XI/109/95 Rady 

Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie targowisk i opłaty targowej oraz 

Uchwała Nr XVIII/197/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 grudnia 1995 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej. 

§ 9. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty. 

§ 10 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 1997 roku za wyjątkiem: § 7 , który wchodzi 

w życie z dniem 01 lutego 1997 roku. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


