Projekt
z dnia 9 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas X Wałbrzyskiego Jarmarku
Świątecznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku
w dniach od 10 grudnia 2012 r. do 24 grudnia 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną podczas X Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego
organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury w dniach od 10 grudnia 2012 r. do 24 grudnia 2012 r. na
obszarze określonym przez wielokąt wytyczony przez elementy stałej zabudowy Rynku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Zgodnie z brzmieniem art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach,
przy czym targowiskiem w rozumieniu ustawy jest każde miejsce, gdzie taka sprzedaż jest dokonywana.
Natomiast w myśl przepisu art. 19 pkt 3 tej ustawy, w gestii rad gmin leży również uprawnienie do
wprowadzania innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych od opłaty targowej.
Wałbrzyscy kupcy wielokrotnie w trakcie spotkań oraz pisemnych wystąpień podnosili problem pilnej
konieczności organizowania różnych imprez o charakterze festynów i jarmarków ulicznych, które ich zdaniem
mogłyby się przyczynić do ożywienia handlu w obrębie wałbrzyskiego Rynku i zachęcenia mieszkańców do
masowego odwiedzania centrum miasta. Jako istotną barierę ograniczającą atrakcyjność takich imprez dla
handlujących, kupcy wskazywali m.in. na konieczność wnoszenia opłaty targowej według wysokich stawek
dziennych, które obowiązują poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w Wałbrzychu.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, a także społeczności lokalnej, już dziewięciokrotnie organizowano
Wałbrzyski Jarmark Świąteczny. Starannie zaplanowane i zrealizowane imprezy odniosły oczekiwane efekty
wzbudzając wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców miasta, którzy nie szczędzili pozytywnych opinii na
ich temat.
Proponowane zwolnienie przedmiotowe dotyczy sprzedaży dokonywanej w ramach cyklicznej imprezy pn.
„Wałbrzyski Jarmark Świąteczny”, w czasie trwania której planowane jest ustawienie na obszarze Rynku: 16
stoisk o pow. 4m2, 2 stoiska o pow. 8m2 oraz 10 stoisk o pow. 10 m2, w okresie od 12 do 24 grudnia 2011 r.
Zmniejszenie wpływów do budżetu miasta z tego tytułu szacowane jest na kwotę 7.800,00 zł.
Wzorem lat ubiegłych zaproponowane zwolnienie przyczyni się do powodzenia imprezy w roku bieżącym,
oraz skutkować będzie sukcesywnym ożywieniem wałbrzyskiego Rynku oraz centrum miasta.
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