Projekt
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej na terenie Rynku
imprezy pod nazwą „Giełda Staroci”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w każdą drugą niedzielę miesiąca w okresie od marca
do listopada 2013 roku, podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych imprezy pod nazwą Giełda Staroci 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
W sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej na terenie
Rynku imprezy pod nazwą „Giełda Staroci”
Zgodnie z przepisami art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada
gminy może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienie przedmiotowe od opłaty targowej.
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do roku 2013” jak i „Strategia Promocji
Wałbrzycha na lata 2008 - 2013” przyjęte uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha, zakładają rozwój
Wałbrzycha jako centrum turystycznego oferującego szeroki wachlarz atrakcji turystycznych i możliwości
spędzenia wolnego czasu. Wałbrzyski Rynek jest miejscem zabytkowym, interesującym dla turystów
i mieszkańców, które powinno być promowane również poprzez organizację w tym miejscu atrakcyjnych
imprez typu festyny, giełdy, jarmarki, które zachęcą do masowego odwiedzania Rynku. Organizacja różnego
typu wydarzeń przyczynia się również do ożywienia handlu w placówkach zlokalizowanych w centrum. Giełda
Staroci zainicjowana przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, odbywa się od czerwca 2004 w wałbrzyskim Rynku,
okazała się interesującym wydarzeniem, które przyciąga wystawców i nabywców, wpisując się na stałe do
kalendarza imprez organizowanych na terenie Gminy Wałbrzych. Jednakże barierą ograniczającą
zainteresowanie handlujących wystawców staroci jest konieczność wnoszenia opłaty targowej według stawek
dziennych, które obowiązują poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w Wałbrzychu.
Proponowane zwolnienie dotyczy sprzedaży dokonywanej raz w miesiącu w każdą drugą niedzielę
miesiąca w okresie od marca do października 2013 roku na wałbrzyskim Rynku
Skutki finansowe wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia z opłaty targowej szacuje się na kwotę ok.
7.000,00 zł.
Zwolnienie przyczyni się do powodzenia tej imprezy i zachęci wystawców do przyjazdu do Wałbrzycha,
w perspektywie zaś przyniesie wymierne korzyści wynikające z promowania pozytywnego wizerunku miasta.
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