PRZEMYSKI KONWENT SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
ul. Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 37-700 P-śl

Przemyśl 14.04.2013 r.

PRZEMYSKA KONGREGACJA KUPIECKA
ul. Kościuszki 7, 37-700 P-śl
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW PRZEMYŚLA
ul. Grodzka 15, 37-700 P-śl

List otwarty do Radnych Rady Miasta Przemyśla
i Przewodniczącego Rady Miasta Przemyśla Jana Bartnickiego
Szanowni Państwo!
W ostatnich miesiącach nasiliły się objawy recesji w handlu i usługach. Działalność
rodzimych przedsiębiorców napotyka na coraz większą konkurencję ze strony powstałych
niedawno dużych centrów handlowych. Niepokojące są oficjalne dane mówiące o wyludnianiu
się Przemyśla, spadku dochodów i o rosnącym bezrobociu. Na bazarach, Zielonym Rynku i w
naszych sklepach, nawet tych w ścisłym centrum, spadają obroty. Coraz większe są koszty i
podatki a prognozy nie przedstawiają się dobrze.
Przykrym przykładem nadmiernej fiskalizacji punktów handlowych na bazarach jest
zastąpienie z przyczyn formalnych dotychczas pobieranego podatku od nieruchomości dzienną
opłatą targową. Sytuacja taka ma miejsce od stycznia 2013 roku, w miejsce wcześniejszego
podatku w przykładowej wysokości 112 zł za rok za 5m2 powierzchni handlowej wprowadzono
opłatę targową w wysokości 720 zł (5 m2 x 0,50zł x 24 dni robocze x 12 m-cy). Oznacza to
drastyczny prawie 7-mio krotny wzrost opłaty. Mając na uwadze fakt, że tak znaczna podwyżka
może zaważyć na opłacalności prowadzonego handlu i stać się przyczyną rezygnacji części
osób z prowadzenia działalności, a już na pewno przyczyni się do wzrostu cen, co chyba nie
jest intencją władz miasta Przemyśla, my, niżej podpisani proponujemy korektę i obniżenie
opłaty targowej.
Dlatego też koalicja trzech przemyskich stowarzyszeń wnosi o zmianę regulującej te
sprawy Uchwały Rady Miejskiej Przemyśla nr 193/2005, propozycja nasza to 0,20 zł za 1 m2.

Z wyrazami należnego szacunku

PKS-G
Zenon Sura
502663448

PKK
Ryszard Miłoszewski
609440774

SMP
Wacław Smuk
16 678473

Otrzymują:
Przew. R. M. Przemyśla Jan Bartmiński
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - Przew. Jerzy Krużel
Klub Radnych Regia Civitas - Przew. Robert Bal
Klub Radnych Pi S - Przew. Władysław Bukowski
Klub Radnych SLD - Przew. Janusz Zapotocki
Prezydent M. Przemyśla
Wydz. Gospodarki Komunalnej
Wydz. Podatków i Opłat
a/a

