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z dnia  7 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady 
korzystania z targowiska

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 78/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wprowadza się 
następujące zmiany:

1) §2 ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bez zadaszenia C1 – C5 679,43 m2 – 27,65% powierzchni handlowej;”;

2) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na Targowisku zobowiązane są 
do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
a w szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, 
dotyczących praw konsumenta oraz przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.”;

3) w §4 ust. 1 skreśla się pkt 2 i 17;

4) §9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) naprawy szkód wyrządzonych przez siebie na Targowisku;”;

5) §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku niewykonania obowiązku opisanego w ust. 1 pkt 2 prace zostaną wykonane zastępczo, 
a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce.”;

6) Skreśla się § 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

W oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 ) do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk i hal targowych. Gmina ustala lokalizację
targowisk oraz ich regulaminy. Zmiana regulaminu targowiska przy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej
uwzględnia zmianę aktualnie obowiązujących przepisów. Ponadto, usprawnia funkcjonowanie targowiska oraz
pracę administratora, a także zapewnia bezpieczeństwo przedsiębiorcom dokonującym sprzedaży oraz innym
osobą przebywającym na targowisku.

Z uwagi na powyższe przyjęcie uchwały jest zasadne.
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