
UCHWAŁA NR V/13/2015
RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 19 lutego 2015 r.

o zmianie uchwały nr XXXIX/88/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zmianami), Rada Miejska 
w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się schemat organizacyjny targowiska miejskiego - stanowiący graficzny załącznik do 
regulaminu targowiska miejskiego przyjętego uchwałą nr XXXIX/88/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 
19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” - na stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik nr 1 (regulamin targowiska miejskiego) do uchwały nr XXXIX/88/2013 Rady 
Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” 
w następującym zakresie:

1) § 4 pkt 2 regulaminu targowiska miejskiego otrzymuje brzmienie:

2. Targowisko „MR” składa się z dwóch sekcji: w sekcji 1 prowadzona będzie sprzedaż produktów rolno-
spożywczych, a w sekcji 2 prowadzona będzie sprzedaż pozostałych towarów. W przypadku niewykorzystania 
przez osoby prowadzące sprzedaż produktów rolno-spożywczych wszystkich miejsc sprzedaży w sekcji nr 
1 dopuszcza  się możliwość prowadzenia  sprzedaży w tej sekcji przez osoby prowadzące sprzedaż pozostałych 
towarów. W przypadku niewykorzystania przez osoby prowadzące sprzedaż pozostałych towarów wszystkich 
miejsc sprzedaży w sekcji nr 2,  dopuszcza się możliwość prowadzenia sprzedaży w tej sekcji przez osoby 
prowadzące sprzedaż produktów rolno-spożywczych.

2) § 7 regulaminu targowiska miejskiego otrzymuje brzmienie:

§ 7. Na teren targowiska „MR” w godzinach jego funkcjonowania mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy:

a) dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t na czas zaopatrzenia punktu sprzedaży,

b) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t stanowiące punkt sprzedaży lub zaplecze magazynowe 
punktów sprzedaży,

c) pojazdy służb  (straż pożarna, policja, straż miejska,  pogotowie ratunkowe, a za wiedzą zarządcy targowiska 
„MR” przedsiębiorstw oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociągowo-kanalizacyjnych, 
gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych, itp.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Giżycku
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