Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia .................... 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie
Miasta Zduńska Wola
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 4
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 679) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie targowiska miejskiego przy ul. Szadkowskiej 20a w Zduńskiej Woli,
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/309/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska
Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 777), § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 - 18:00.
2. Targowisko w piątki i soboty przeznaczone jest do prowadzenia handlu przez rolników
i ich domowników, w rozumieniu art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r.
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
(Dz. U. poz. 2290), na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
3. Targowisko wyposażone jest w tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest
regulamin targowiska, stawki opłaty targowej oraz inne informacje związane z bieżącym
funkcjonowaniem targowiska.”.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy
ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Zduńska Wola.
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