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W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnej Małgorzaty Kaptur

o zmianę systemu pobierania opłaty targowej.
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1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Wnoszę o zmianę systemu pobierania opiaty targowej.

Od grudnia 2010 roku niezwykle sprawnie funkcjonuje w Mosinie strefa płatnego
parkowania. Kontrolerki skutecznie wykonują swoje obowiązki i zaparkowanie samochodu w
strefie bez uiszczenia opłaty skutkuje mandatem.

Wkrótce skończy się umowa z dotychczasowym operatorem. Wnoszę, by objąć umową nie
tylko strefę płatnego parkowania, ale również obszar targowiska.

Podobne rozwiązanie proponował już wcześniej radny Łukasz Kasprowicz. Polega ono na
ustawieniu na terenie targowiska targomatu, w którym handlujący uiszczaliby opłatę i
pobierali „bilet”, okazywany następnie osobie kontrolującej.

„Automaty biletowe po odpowiednim zaprogramowaniu mogą służyć jako urządzania do inkasa opłat
za handel na targowiskach i bazarach. Pozwalają uniezależnić system poboru opiat od

systemu kontroli ich wnoszenia. Gwarantują calkowitą szczelność finansową i dają

możliwość dowolnego zdefiniowania stawek opiat i struktur taryfowych, stosownie do

regulaminu targowiska.

Administrator targowiska może określić dowolną strukturę taryfową opłat. Oprogramowanie pozwała
na tworzenie kombinacji kryteriów wysokości opłaty np. w zależności od branży sprzedawanych
produktów i od rodzaju punktu handlowego, z którego prowadzona jest sprzedaż, (np. sprzedaż z
ziemi, z ręki, ze stoiska, ze stołu handlowego, ze straganu handlowego, z samochodu osobowego,
ciągnika, samochodu ciężarowego itp.)” http://www.parkomat.pl/targornat.html

Nasze targowisko się zmienia, za 3 miesiące zostanie oddany do użytku „Zielony Rynek”,
myślę, że nadszedł właściwy czas na zmiany w poborze opłaty targowej.

Jednocześnie proszę o informację na temat kontroli pobierania opłat na targowisku.
Kto taką kontrolę przeprowadza, jak często to się dzieje i jakie są wyniki dotychczas
przeprowadzonych kontroli.
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