
UCHWAŁA NR I/N/8/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 11 grudnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r.
w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr L/945/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 
6 lutego 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej  wprowadza się następujące 
zmiany:
skreśla się § 4 w dotychczasowym brzmieniu i wpisuje się nowe brzmienie:
„§ 4.1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci w oparciu o:
1) indywidualne umowy, zawarte z Gminą Miasto Szczecin, którymi są:

a. Towarzystwo Przyjaciół Szczecina – na kiermaszu kwiatowym przy pl. Żołnierza;
b. Spółka z o.o. “Rynek” – na targowisku przy ul. Reymonta – Mickiewicza;
c. Spółka Cywilna “Targowisko Dąbie” – na targowisku przy ul. Dziennikarskiej,

2) porozumienie zawarte z Gminą Miasto Szczecin:
a. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej na całym obszarze miasta Szczecin,

z wyłączeniem kiermaszu kwiatowego przy pl. Żołnierza oraz targowisk przy
ul. Reymonta – Mickiewicza i przy ul. Dziennikarskiej.

2. Całość wpływów z pobranych opłat targowych inkasenci wpłacają raz w tygodniu
na konto Urzędu Miasta Szczecin.
3. Za pobór opłaty targowej inkasentom wymienionym w ust. 1 przysługuje 
wynagrodzenie brutto z odprowadzonych wpływów z tytułu poboru opłaty targowej
w wysokości:

1) Towarzystwo Przyjaciół Szczecina - 50 %;
2) Spółka z o.o. “Rynek” - 15 %;
3) Spółka Cywilna “Targowisko Dąbie” - 15 %;
4) Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej – 45 %;

4. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej płatne jest do dnia 10 miesiąca następnego
za miesiąc poprzedni, po dokonaniu rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami inkasa 
oraz porozumieniem.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


