UCHWAŁA NR XLI/311/14
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia zasad korzystania z targowiska gminnego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. W Uchwale Nr XXVI/224/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
zasad korzystania z targowiska gminnego wprowadza się zmianę - § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 Ustala się regulamin targowiska (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) określający zasady
korzystania z gminnego targowiska zlokalizowanego w Spytkowicach.”
2. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/224/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 marca 2009 r.
pn. Regulamin Targowiska Gminnego w Spytkowicach wprowadza się zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „ § 2
1. Targowisko w Spytkowicach zwane dalej placem targowym przeznaczone jest do prowadzenia
działalności handlowej.
2. Plac targowy czynny jest codziennie.
3. Plac targowy będzie nieczynny w dni wyznaczone osobnym zarządzeniem Wójta Gminy.
4. Prowadzącym plac targowy jest Gmina Spytkowice.”
2) w § 4 dodaje się ust 1a. w brzmieniu:
„1a. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora, wolno sprzedawać
pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.”;
3) w § 5 ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych. Wszystkie towary mogą być wystawione
tylko w granicach stanowiska handlowego, z którego prowadzona jest sprzedaż.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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