UCHWAŁA NR IX/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)
§ 1.
W Regulaminie miejskich placów targowych stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/251/05
Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 października 2005 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej
w Mielcu Nr XIII/119/07 z dnia 29 listopada 2007 r.:
1. pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16.1. Rezerwacja stoisk handlowych obowiązuje w wyznaczonych miejscach z przypisanymi do
każdego z nich numerami.
16.2. Opłatę z tytułu rezerwacji oznaczonych stoisk handlowych pobiera prowadzący lub
administrator.
16.3. Opłatę z tytułu rezerwacji wnosi się na okres jednego miesiąca. Przedłużenie rezerwacji
następuje od 25 do ostatniego dnia miesiąca na miesiąc następny.
16.4. Rezerwacja zobowiązuje administratora targowiska do zapewnienia podmiotom rezerwującym
określonego miejsca w wyznaczone dni handlowe do godz. 8.00.
16.5. Opłata z tytułu rezerwacji jednego stoiska handlowego wynosi 25 zł miesięcznie. Wniesienie
tej opłaty nie zwalnia z uiszczenia należnej opłaty targowej.
16.6. Zabrania się samowolnego odstępowania osobom trzecim stoisk handlowych wcześniej
zarezerwowanych.
16.7. Rezerwacja może być cofnięta przez prowadzącego lub administratora w przypadku nie
zachowywania ładu i porządku na stoisku handlowym”.
2. dodaje się pkt 17. w brzmieniu:
„17. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie sprzedaży artykułów,
które nie mogą być wprowadzone do obrotu w handlu na targowisku nakładane będą sankcje
przewidziane w ustawach szczegółowych.
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu w pozostałym zakresie nakładane będą
sankcje karne przewidziane w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.”
§ 2.
Wykonanie Uchwały zleca się Prezydentowi miasta Mielca.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej
oraz Komisji Gospodarki i Finansów.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Myśliwiec
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