
ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO UCHWAŁY NR XXIX/371/96 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZECINIE 

Z DNIA 30 grudnia 1996 r. 

  

Ustala się następujące dzienne stawki opłat targowych od osób dokonujących sprzedaży 

na targowiskach i miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej 

w zależności od strefy: 

  

  STREFA I STREFA II STREFA III 

1. Przy sprzedaży art. spożywczych z samochodu, 

platformy, przyczepy (za samochód, platformę, 

przyczepę): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) o ładowności do 1 tony 11,50 zł 8,60 zł 7,20 zł 

b) o ładowności od 1 tony do 3 ton 15,80 zł 13,00 zł 8,60 zł 

c) o ładowności powyżej 3 ton 22,30 zł 18,00 zł 12,20 zł 

2. Przy sprzedaży art. pozostałych z samochodu, 

platformy, przyczepy (za samochód, platformę, 

przyczepę): 

  

  

34,50 zł 

  

  

27,40 zł 

  

  

17,30 zł 

3. Przy sprzedaży obnośnej w małych 

ilościach tj. z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, 

wózka, roweru (za 1 m2 lub poniżej 1 m2  

powierzchni): 

      

a) dla indywidualnych producentów 

sprzedających art. spożywcze własnej 

produkcji, tj. pochodzenia działkowego 

  

  

2,80 zł 

  

  

1,40 zł 

  

  

1,40 zł 

b) dla sprzedaży kwiatów, jagód, grzybów itp. 3,60 zł 2,90 zł 2,20 zł 

c) dla pozostałych sprzedawców 5,70 zł 4,30 zł  2,90 zł  



d) artykułów używanych o małej wartości 1,40 zł 1,40 zł 1,40 zł 

4. Przy sprzedaży pojazdów (za 1 pojazd):       

a) za pojazd jednośladowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

b) za samochód osobowy, przyczepę  

campingową oraz przyczepę bagażową  

18,80 zł  18,80 zł  18,80 zł 

c) za samochód towarowy i towarowo-osobowy       

do 3,5 ton 23,00 zł 23,00 zł 23,00 zł 

  

d) za samochód towarowy, ciągnik i przyczepę        

powyżej 3,5 ton 34,60 zł 34,60 zł 34,60 zł 

e) za rower 4,30 zł 4,30 zł 4,30 zł 

5. Przy sprzedaży z wozu konnego (od wozu) 8,60 zł 7,20 zł 4,30 zł 

6. Za sprzedaż zwierząt (od sztuki) 4,30 zł 4,30 zł 4,30 zł 

7. Za zajęcie placu pod stoisko (za 1m
2
 i niepełny 

m
2
 powierzchni): 

      

a) za sprzedaż warzyw i owoców 3,60 zł 2,90 zł 2,20 zł 

b) za sprzedaż pozostałych artykułów 5,70 zł 4,30 zł 2,90 zł 

8. Za prowadzenie sprzedaży z kiosku, kontenera, pawilonu  

znajdującego się na targowisku (za 1 m
2
 powierzchni) 

      

a) art. spożywczych, warzyw, owoców i kwiatów  1,40 zł  1,40 zł 1,40 zł 

b) pozostałych artykułów  2,80 zł  2,10 zł 1,40 zł  

  

9. Opłatę targową za sprzedaż prowadzoną w miejscach wyznaczonych, a nie wymienionych  

w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ustala się według stawek określonych w  

załączniku Nr 2 dla strefy I. 

10. Dzienna stawka opłaty targowej za zajęcie placu poza miejscami wyznaczonymi niniejszą  

uchwałą oraz w załączniku Nr 1 do uchwały - od każdej osoby handlującej wynosi  

344 zł. 

  



11. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej wynosi 344 zł. 

  

12. Zakres pojęcia powierzchni handlowej obejmuje teren zajety pod bezpośrednią sprzedaż  

towarów. 

 


