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Nr rejestru

Szanowny Pan
Bernerd Strzoda
Przewodnicz4cy Redy Miej skiej
w Czertionce - Leszczynach

INTERPELACJA

w sprawie obnDcnia stawki oplety dzienncj dla placu targowego w Czerwionce - Lcszczynech

Szanowny Panie Przewodnicz4cy,

w zwi4zku z licznymi pro6bami osob handluj4cych na placu targowym w Czerwionce -
Leszczynach ( Dzielnica Czerwionka Centrum ), zwracam sig z zapytaniem o mo2liwoi6 obnizenia

stawki oplaty &iennej na ww. targowisku.

Liczba handluj4cych na placach targowych maleje z roku na rok. Kupcy przegrywaj4 walkg z

centrami handlowymi, tym samym boj4 sig o swoje miejsca pracy, poniewaz coraz mniej lu&i
decyduje sig na zakupy na targowiskach Oplaty targowe ponoszone przez handluj4cych s4

por6wnywalne z crynszami w lokalach handlowych, jednalcie warunki na targowisku cechuj4 sig

macznie nizszym standardem. Obni2enie, b4dl powr6t do poprzedniej stawki bgdzie ogromnym

wsparciem i okazj4 do rozwoju handlu targowiskowego jako formy dzialalno6ci rodzinnej i

lokalnej.

Wdr,al.h2l-- Podols.

Izabela Rajca
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Radna Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

Pani lzabela Rajca

Odpowiadajqc na Pani interpelacjq w sprawie obnizenia stawki optaty
dziennej na terenie targowiska w dz. Czerwionka, informujq ze w okresie od oddania
do uzytkowania terenu targowiska do konca 2018 roku handlujqcy korzystali
z preferencyjnych stawek, ktore nie uwzglqdnialy w ogole oplat za korzystanie
z miejsc handlowych. Zaznaczam, 2e wnioskujqc o dofinansowanie zadania ze

Srodkow zewngtrznych uwzglqdniono jedynie niewielki dochod z tytulu optat
targowych w okresie trwaloSci projektu. Ustalenie stawek oplat targowych np. na

poziomie targowiska miejskiego w dzielnicy Leszczyny, poskutkowaloby Medy utratq
znacznej czqsci dofinansowania, ktore wynioslo 4 070 289,96 zl.

Od stycznia br. wprowadzono oplatq dziennq za korzystanie z miejsc
handlowych zlokalizowanych pod halq lub poza jej obrqbem, kt6ra wyrownuje lqczne
koszty handlu z dzielnicq Leszczyny i nie odbiega od stawek takich samych oplat
w o5ciennych gminach i miastach (Zarzqdzenie Nr 708/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.).

Wobec powyzszego nalezaloby zadae pytanie czy zmniejszac takze stawki
oplat w dz. Leszczyny czy moZe podjqc decyzjq o calkowitej rezygnacji z oplat
targowych o czym wspominali handlujqcy w swoim wniosku. Takie decyzje to utrata
dochodu gminy na poziomie ok. 230 tys. rocznie co juz na dzien dzisiejszy nie
pokrywa koszt6w utrzymania obu targowisk.

Biorqc jednak pod uwagq informacje handlujqcych na temat kryzysu w tzw.

handlu targowiskowym, ryzykiem utraty pracy i gro2bq zanikniqcia tej formy
dzialalnoSci gospodarczej lub rodzinnej, zobowiqzalem siq do podjqcia rozmow
zwlodarzami oSciennych gmin na temat przyszloSci handlu prowadzonego na terenie
targowisk, ktore byc moZe poskutkujq obnizeniem stawek oplat na wiqkszym
obszarze wojewodztwa Slqskiego. Zaznaczam jednoczeSnie, 2e muszE byc to
dzialania wspolne po to, aby nie doprowadzic do roZnego traktowania tego typu
dzialalnoSci w poszczegolnych gminach i miastach. O rezultatach tych rozmow bqdq
informowal zarowno czlonkow Rady Miejskiejjak i samych handlujqcych.

Analogiczq odpowiedz w powy2szej sprawie otrzymali w biezqcym roku
zarowno handlujqcy jak i Radni tut. Rady Miejskiej Pan Michal Toman i Marcin
Stempniak.
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