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UCHWAŁA NR 722/LIV/2010
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 22 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 30 marca 2010 r. sprawie Regulaminu 
Targowiska Miejskiego w Lublińcu. 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale, o której mowa w tytule wprowadza się następujące zmiany : 

1. w zał. nr 1 do uchwały nr 684/LI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2010 r. Regulamin 
targowiska miejskiego w Lublińcu: 

1)§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Targowisko miejskie przy ul. Piłsudskiego, zlokalizowane na działkach 1503/260 karta mapy 2 obręb 
Lubliniec, oraz 3620/331 karta mapy 2 obręb Lubliniec, czynne jest we wtorki i piątki każdego tygodnia od 
godz.6.00 do 13.00”. 

2)w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Na działce 3620/331 odbywa się wyłącznie handel płodami rolnymi” 

3)w § 7 uchyla się ust. 2 i 3 

2. w zał. Nr 2 uchwały nr 684/LI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2010 r., Zasady rezerwacji 
stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rezerwacji podlegają stanowiska handlowe na działce 1503/260 karta mapy 2 obręb Lubliniec. Plan 
sytuacyjny rezerwacji wraz z cennikiem opłat za rezerwację wywieszony jest na tablicy ogłoszeń targowiska”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 30 marca 2010 r. sprawie 
Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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