UCI{WAI,A NR XLIXI 392I IO
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia28 sierpnia2010
r.
w sprawiezmiany UchwatyNr X/48/2003Rady Miejskiej w Sztumiez dnia 29 maja
2003roku w sprawieustaleniaregulaminutargowiskamiejskiegow Sztumie.
Napodstawieart.4l
ust.lwzwiqzkuzart.Tust.l pkt lliart.40ust.2pkt4ustawy zdnia
8 marca1990r. o samorz4dzie
gminnym(tekstjednolitywDz.IJ.22001r. Nr 142poz.l59l ze
zmianami)RadaMiejskaw Sztumieuchwala,co nastEpuje:
$ 1. W zal4cznikuNr 1 do uchwalyNr )?48/2003RadyMiejskiej w Szflrmiez dnia29maja
2003rokuw sprawieustalenia
regulaminu
targowiska
miejskiego
w Saumiewprowadza
sig
nastEpujqce
zmiany;
1. w $ I pkt I otrzymujebrzmienie: ,,TargowiskoMiejskieobejmujeteren dzialekNr 492,
* 493,54412,54416,54418,54419,544110,544111
i 54615
polozonych
w Sztumie
przyul.
Mickiewicza zgodniez za\czonEmapd',
2.w $ | pkt2 otrzymujebrzmienie: ,,Targowisko
Miejskiew Sznrmiepr4r ul. Mickiewicza
16 czynrrcjest
od poniedzialku
do pi4tkuw godzinachod 7,oodo 17,oo", w sobotyw godz.
od 7,oodo 15,oo."
3. w $ I pkt 3 otr4rmujebrzmienie: ,,W niedzielgorczw pozostaledni wolne od pracypoza
opisanymiw ust.2,w godzinachinnychniZ okreslonew ust.2, targowiskomozebyc czyrurc
na
wniosekhandlowc6#'.
4. w $ 1 pkt 4 otrzymujebrzmienie:,,Administratorem
jest
targowiskamiejskiego
Przedsigbiorstwo
Wodoci4g6wi KanalizacjiSpolkaz o. o. w Sztumieul. Kochanowskiego
28,',
5.w $ 4 pkt 3 otrzymujebrzmienie,,sprzeda2nremo2e
jezdniach,
by6 prowadzonana
miejscachparkingowych(pozamiejscamisezonowoWznaczonymido handlu),chodnikach
- t przejSciachprzeznaczonych
do ruchu lub w spos6bograntczaj4cy
ruch pieszyi kolowy".
$ 2. W pozostalymzakresieuchwalanieulegazmianie.
$ 3. Wykonanieuchwalypowierzasip BurmistrzowiMiastai Gminy Sztum.
$ 4. Uchwalawchodziw iryciepo uplywie14dni od dniajej ogloszenia
w Dzienniku
UrzpdowymWojew6 drtwa Pomorskiego.

Przewodnicz4cyRady
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UZASADNIENIE
Obecnieobowiq4rj4cauchwalaNr )?4812003RadyMiejskiejw Sztumiez dnia29 maja2003
roku w sprawieregulaminutargowiskamiejskiegow Sztumiezostaqapodjgta
w 2003roku, a w
druu26czerwca2007roku uchwal4Nr)V63l07RadyMiejskiejw Sztumiezlikwidowanozalgad,
budzetowytj- ZaldadGospodarkiKomunalneji Mieszkaniowejw Sztumie.Po likwid acji zal4adu
budzetowegoci4glo56,dnalalnodciwykonywanejprzezlikwidowanyzakladzapewnilo
Przedsigbiorstwo
Wodoci4g6wi KanahzacjiSpolkaz o.o.w Sztumie.W dniu 31 grudnia2007
roku umowqvryczeniaNrIIIJ-6446.4/08GminaSztumuryczylaobiektHali Targowejdla
nowegoadministratora,
wskazuj4cterenw zal4czniku
Nr 1.W rwiqzkuz tym, 2e dziall<l
o numerach
492,54412,54416,54418,
54419,
544110
i 54615
nie bytyujptew poprzednim
regulaminietargowiskamiejskiegow Sztumie,st4dzachodzikonieczno1cich uwzglEdnienia
w zmianieuchwalyw sprawieustaleniaregulaminutargowiska.Jednoczesnie
zrnianieul"grE
r6wnie2dni i godzinyotwarciai prowadzeniahandlu
natargowisku.Dofychczastargowisko
bylo crynneod poniedzialkudo sobotyw godzinachod godz.6,oodo godz.18,oo,a winno
by6 od poniedzialku
do pi4tkuw godzinachod godz.7,oodo godz.17,oo,wsobotyod godz.
7,oodo godz.15,oo.Natomiastw niedziele orazpozostale
dni wolneod pracyw godzinach
innych moZeby(, c4rnnena wniosekhandlowc6w.Ponadto zachodzikonieczno16,,,rrra{ry
zakresumiejscobjEtychzakazemprowadzenia
handlui objpcianim r6wnieZmiejsc
parkingowych,zwy\czeniem czE{cifych miejscsezonowo
Wznaczonychd,osprzedu4
plod6w rolnych,choinek,zniczy itp.
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