
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/127/20 
RADY GMINY SOSNOWICA 

z dnia 10 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XV/105/20 Rady Gminy Sosnowica z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Sosnowicy 

 Na podstawie art.7 ust 1 pkt 11, art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) – RADA GMINY uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/105/20 Rady Gminy Sosnowica z dnia 5 czerwca 2020r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Sosnowicy, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. §2 ust.3 otrzymuje brzmienie: "Targowisko gminne w Sosnowicy obejmuje teren części działek nr 77/3, 
78/6,78/7,78/9,78/13 położonych w Sosnowicy przy ul. Spokojnej"; 

2. §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Targowisko podzielone jest na trzy sekcje: sekcję A, sekcję B i sekcję C, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu, mapą sytuacyjną targowiska; 

᠆ w sekcji A stanowiącej 54,23% ogólnej powierzchni targowiska - prowadzona jest sprzedaż produktów 
rolno-spożywczych na co najmniej 12 stanowiskach; 

᠆ w sekcji B stanowiącej 14,52% ogólnej powierzchni targowiska -  prowadzona jest sprzedaż produktów 
rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego na co najmniej 6 stanowiskach; 

᠆ sekcja C stanowiąca 31,25% ogólnej powierzchni targowiska - przeznaczona jest do handlu ogólnego na co 
najmniej 10 stanowiskach;" 

3. §6 otrzymuje brzmienie: „Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu targowiska; 

2) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie miejsc wyznaczonych do sprzedaży przez 
inkasenta targowiska; 

3) utrzymania i pozostawienia miejsca handlu w stanie czystym i uporządkowanym." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sosnowica. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Mitruk 
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