
Uchwała Nr XI/98/91 

z dnia 28 lutego 1991r. 

W sprawie: opłaty targowej 

Na podstawie art. 19 pkt. 1 litera ”a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 ). 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do handlowania w 

wysokości: 

1. przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, artykułów przemysłowych /od 

samochodu, platformy, przyczepy/ : 90.000,-  

2. przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy artykułów spożywczych /od 

samochodu, platformy, przyczepy/ :  

a. przy ładowności do 1 tony 30.000,-  

b. przy ładowności powyżej 1 tony 60.000,-  

3. przy sprzedaży obnośnej /od osoby/ :  

a. dla indywidualnych producentów sprzedających artykuły  

spożywcze swojej własnej produkcji: 5.000,- 

b. dla sprzedawców małych ilości warzyw, jagód,  

grzybów, kwiatów itp. 10.000,- 

c. dla pozostałych sprzedawców 30.000,-  

4. przy sprzedaży pojazdów /od pojazdu/ :  

a. dla pojazdów jednośladowych 30.000,-  

b. dla pojazdów wielośladowych 60.000,-  

5. przy sprzedaży z wozu konnego /od wozu/ : 30.000,-  

6. za zajęcie placu /za 1 m
2
 powierzchni/:  

a. warzywa i owoce 5.000,-  

b. pozostałe artykuły 15.000,-  

§ 2. 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach nie wyznaczonych do handlowania  



w wysokości : 500.000,- 

§ 3. 

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

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży.  

2. Powierza się pobór opłaty targowej na wyznaczonych targowiskach :  

1. Powszechnej Spółdzielni Spożywców ”Społem” w Szczecinie,  

2. Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ”Polmozbyt - Pogoń” spółka z o.o. w 

Szczecinie,  

3. Przedsiębiorstwu Eksploatacji Dróg i Mostów w Szczecinie,  

4. Spółdzielni Mieszkaniowej ”Dąb” w Szczecinie,  

5. Komunalnemu Przedsiębiorstwu Transportowo-Sprzętowemu ”Transkom” w 

Szczecinie,  

6. Alinie Węgorowskiej  

7. ”Domar” Spółka z o.o. w Szczecinie,  

8. Zdzisławowi Wasilewskiemu  

3. Powierza się pobór opłaty targowej w miejscach nie wyznaczonych do handlowania :  

1. Straży Miejskiej w Szczecinie,  

2. Henrykowi Kamińskiemu.  

4. Przyznaje się podmiotom wymienionym w ust. 2 pkt. 1-5 do 50% wpływów z opłaty 

targowej w zależności od poniesionych wkładów na urządzenie targowiska, 

wymienionym w pkt. 6 i 7 - 1% wpływów z opłaty targowej dla inkasenta i 49% 

prowadzącemu targowisko, wymienionym w pkt. 8 - 40% wpływów z opłaty 

targowej.  

5. Przyznaje się podmiotom wymienionym w ust. 3 pkt. 1 i 2 do 10% zainkasowanych 

wpływów.  

6. Prowadzącemu targowisko zgodnie z zawartymi umowami z Zarządem Miasta w 

Szczecinie wpływy z opłaty targowej przekazywać będą dwa razy w tygodniu - wtorki 

i piątki na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie PBK II O/ 

Szczecin 368113-3245-133.  

7. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez osoby wymienione w ust. 

2 i 3 Zarząd Miasta może zawiesić jej wykonywanie do czasu najbliższej sesji Rady.  

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XI/84/89 Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 

1989r. ( Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego z 1990r. Nr 4, poz. 39. Nr 12, poz. 150, Nr 

14, poz. 

194. ). 

Uchwala podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem 15 marca 1991r. 

Przewodniczący Rady 

Jan Otto  


