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Poz. 1658
UCHWAŁA NR XI/92/19
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie – „Mój Rynek”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 827 ze zm.) Rada Miejska w Skwierzynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr X/83/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie – „Mój Rynek” wprowadza się następujące zmiany
w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały:
1)§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Targowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00, w soboty od godz.
6.00 do godz. 14.00, niedziele handlowe od godz. 6.00 do godz. 14.00.”;
2)w § 11 dodaje się punkt 11 o treści:
„11)Zabrania się używania urządzeń grzewczych.”;
3)§ 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji miejsc targowych przez osoby prowadzące handel na
targowisku.”;
4)§ 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. W okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności
końcowej na rzecz Gminy Skwierzyna koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników
jest o 66% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty, zgodnie z założeniami projektu o dofinansowanie z Unii Europejskiej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w odrębnej uchwale Rady Miejskiej
w Skwierzynie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skwierzynie
Zygmunt Kadłubiski

