OPINIA NR 41/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 4 czerwca 2009 r.
w sprawie projektu poprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
zmiany uchwały nr LXXVIII/761/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 1997 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej z późniejszymi zmianami
– druk nr 1025
Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (tekst jednolity z 2005 r.
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

Opiniuje się negatywnie poprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
zmiany uchwały nr LXXVIII/761/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 1997 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej z późniejszymi zmianami
wniesioną przez Pana Włodzimierza Pietrusa Radnego Miasta Krakowa - druk nr 1025.

UZASADNIENIE
Wniesiona poprawka ma na celu obniżenie i zrównanie stawek opłaty targowej przy
sprzedaży z obiektów handlowych zlokalizowanych na gruncie innego właściciela,
nie będących własnością osoby prowadzącej działalność handlową. Obecnie stawki dla tych
obiektów wynoszą od 3,00 do 6,00 zł w zależności od powierzchni i lokalizacji. Projekt
uchwały przewiduje obniżenie tych stawek do kwot od 1,00 do 4,00 zł natomiast poprawka
idzie dalej i proponowana jest jednolita stawka 1,00 zł niezależnie od powierzchni obiektu
i jego lokalizacji.
Przycięcie uchwały wraz z proponowaną poprawką spowoduje obniżenie dochodów
z tytułu opłaty targowej o około 700 000 zł rocznie, z czego na skutek poprawki
o około 300 000 zł.
Dodatkowo, zauważyć należy, że czynione przez grupę przedsiębiorców próby
podważenia uchwały nie przyniosły skutku.
Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez krakowską Delegaturę Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zostało zamknięte – nie stwierdzono konieczności podjęcia
dalszych działań.
Skarga na uchwałę w sprawie opłaty targowej wniesiona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie została oddalona, jednakże nie minął jeszcze termin do
wniesienie kasacji, stąd korzystnym rozwiązaniem może okazać się poczekanie z podjęciem
uchwały do czasu ostatecznego rozwiania wątpliwości natury prawnej w zakresie
różnicowania stawek opłaty targowej.
Prezydent Miasta Krakowa
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