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Krystyna Siejna
Przewodnicząca Rady Miasta Kat ice 

W odpowiedzi na wniosek 	Radnego Miasta Katowice Witolda Witkowicza nr 
BRM2D-009 19/15 z dnia 14.12.2015 r. dotycz ący ilo ści podmiotów bezpo średnio i po średnio płacących 
opłatę  targową  obowiązuj ącą  na terenie Miasta Katowice informuj ę , że na terenie Miasta Katowice 
obowiązuje uchwała Nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r., zgodnie z któr ą  
inkasentami op łaty targowej s ą : Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach (ZTM), Zrzeszenie Kupców 
Targowiska Ligota (ZKTL) oraz Fundacja PRO-EKO Szopienice (PRO-EKO). Wysoko ść  wynagrodzenia 
za inkaso op łaty targowej p łaconego przez Miasto wynosi 10% warto ści pobranych opłat. Szczegó łowe 
informacje zostały zawarte w poniższym zestawieniu. 

ROK INKASENT: ZTM ZKTL PRO-EKO 

2014 Uzyskane wp ływy z tytu łu opłaty 1.765.205,00 z ł  104.926,00 zł  5.676,00 zł  
targowej  

Wysokość  wynagrodzenia płaconego 176.522,00 zł  10.492,00 zł  568,00 zł  
przez miasto  

za 11 Uzyskane wpływy z tytu łu opłaty 1.364.624,00 z ł  87.459,00 zł  3.377,00z1 
miesięcy targowej  

Wysokość  wynagrodzenia p łaconego 136.462,00 zł  8.746,00 zł  338,00 zł  2015r. 
przez miasto 

Ponadto informuj ę , że w kwestii liczby podmiotów/osób fizycznych wnosz ących opłatę  targową  
zwrócono si ę  do ww. inkasentów op łaty targowej. Z uzyskanych informacji wynika, że liczba podmiotów 
wnoszących op łatę  targową  w: 

- Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach wynios ła 479 osób w 2014r. oraz 583 osoby w 2015r.; 

- Zrzeszeniu Kupców Targowiska Ligota, ze wzgl ędu na brak ewidencji w tym zakresie, liczba ta mo że być  
podana tylko jako średnia liczba - miesięcznie, i wynosi ona 35 osób; 

- Fundacji PRO-EKO Szopienice liczba ta wynosi oko ło 10 osób miesięcznie. 

Wydziałem merytorycznie odpowiedzialnym za przed łożone informacje jest Wydzia ł  Spraw 
Obywatelskich Urz ędu Miasta Katowice. 
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