
UCHWAŁA NR XLII/392/18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc targowych  na terenie miasta Grodkowa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       
o samorządzie gminnym (Dz. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)) Rada Miejska w Grodkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dopuszcza się prowadzenie handlu okazjonalnego artykułami związanymi ze świętami: Wszystkich 
Świętych, Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy na dwa tygodnie przed wystąpieniem tych świąt 
z dniem świątecznym włącznie w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Grodkowa. 

2. Do prowadzenia handlu okazjonalnego, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się 20 stanowisk na płycie 
Rynku od strony zachodniej (w obrębie ul. Rynek, dz. nr 296), każde o powierzchni 16 m2, wykazanych w  
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz 12 stanowisk (w obrębie ul. Słowackiego. dz. nr 187/1), każde 
o powierzchni 13,5 m2 wykazanych w załaczniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na handel okazjonalny:

1) związany ze świętami Wielkanocnymi należy składać na 1 miesiąc przed datą świąt;

2) związany ze świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku należy składać w terminie od 2  listopada;

3) związany ze świętem Wszystkich Świętych należy składać w terminie od 1 września.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na handel okazjonalny związany ze świętem Wszystkich Świętych 
w roku 2018, należy składać od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jedno stanowisko handlowe. 

§ 4. Przydzielanie miejsc pod handel odbywać się będzie według  kolejności złożonych wniosków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/256/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wyznaczania miejsc targowych na terenie miasta Grodków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

  

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432
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                                                                          Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/392/18   
                                              Rady Miejskiej w Grodkowie 
                                              z dnia 12 września 2018r.    
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                                                                                  Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/392/18   
                                              Rady Miejskiej w Grodkowie 
                                              z dnia 12 września 2018r.    
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