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Katowice, dnia 9 lutego 2016 r. 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

MIASTA KATOWICE 

BRM.0005.37.2015 

Szrpnowny Pan 
WIT ŁDWITKOWICZ 

PrzewodnT żący!Iubu Radnych 

Platforma Obywate1sj RP 

w Radzie Miasta Kat owke. 

W za łączeniu przekazuj ę  kserokopi ę  pisma Prezydenta Miasta Katowice z dnia 5 lutego 

2016 r., znak SO-ylll.0006.5.2015, w którym poinformowano o podj ęciu decyzji o zaniechaniu 

poboru op łaty targowej na terenie miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 r. 

W przekonaniu Pana Prezydenta projekt uchwa ły autorstwa Klubu Radnych Platforma 

Obywatelska RP w Radzie Miasta Katowice w sprawie uchylenia uchwa ły Nr XIX1406112 Rady 

Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie okre ślenia zasad ustalania, poboru oraz 

terminów p łatności i wysokości dziennych stawek op łaty targowej na terenie miasta Katowice 

jest zatem bezprzedmiotowy. 

Wobec takiego stanu faktycznego uprzejmie prosz ę  o zaj ęcie stanowiska w przedmiotowej 

sprawie. 

Załączniki: 
- kserokopia ww. pisma z dnia 5.02.2016 r. 

Otrzymuje równie ż  wraz z ww. kserokopią : 
- Komisja Bud żetu Miasta Rady Miasta Katowice 

Z powa żaniem 
PRZEWODNICZĄCA 
Rady Miasta Katowice 

Krystyna Siejna 

ił  KRTOWICE 	Biuro Rady Miasta 

aw ia odrnioriy 	 40-098 Katowice, ul. M łynska 4 
wwyy,katowce.0  

tel. 32 25932 40 
fax. 32 259 3694 
brm@katowke.eu 	ffim 
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Pani 
Krystyna Siej na 
Prewodnicz4ea 
Rady Miasta Katowice 
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Nawiązując do pisma z dnia 26 stycznia 2016 r. nr BRM.0005.37.2015 dotycz ącego 
projektu uchwa ły autorstwa Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP w Radzie Miasta 
Katowice w sprawie uchylenia uchwa ły Nr XIX/406112 Rady Miasta Katowice z dnia 29 
lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności 
i wysoko ści dziennych stawek opiaty targowej na terenie Miasta Katowice uprzejmie 
informuję. że z uwagi na podj ętą  przeze mnie decyzj ę  o zaniechaniu poboru opiaty targowej 
na terenie Miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 r. projekt uchwa ły uważam za 
bezprzedmiotowy. 

Niezwłoczna decyzja o wstrzymaniu poboru opiaty targowej spowodowana by ła 
rozbieżnościami interpretacyjnymi przepisów prawnych dotycz ących braku zasadności jej 
pobierania. 
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PREZYDENT 	KATOWICE 

Man Krupa 

KATOWICE 	Urzad MigaKaowce 	 Tel. .48 32 29 
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