
Uchwała Nr XIX/137/04
Rady Miejskiej w Drezdenku

                                                    z dnia  23 stycznia 2004 roku

w sprawie :  zmiany  uchwały nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 
        2003 roku w sprawie targowisk gminnych

Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

uchwala się co następuje :

§1

Zmienia się  §1 uchwały nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2003
roku w sprawie targowisk gminnych, który otrzymuje brzmienie :
,,Na targowiska gminne przeznacza się : 

1. Plac Rejonowej Spółdzielni  Zaopatrzenia i Zbytu ,,SCH’’ przy ul. Pierwszej Brygady
1 w Drezdenku ,

2. Plac  Wileński  ,  park  przy  ul.  Kopernika,  park  przy  ul.  Niepodległości  wyłącznie
podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz Dom
Kultury,

3. W okresie   od  20  października  do  10  listopada  :  plac  Wileński  oraz  teren  przed
cmentarzem w ciągu ul. Kopernika z przeznaczeniem na handel zniczami i kwiatami.’’

§2

Traci moc uchwała nr XI/90/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały nr  VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2003
roku w sprawie targowisk gminnych .

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego  i obowiązuje od  1 kwietnia 2004r

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

Propozycja  zmiany  lokalizacji  targowisk  gminnych  jest  podyktowana  wieloma
czynnikami , między innymi :

 lokalizacja istniejącego targowiska na skrzyżowaniu ul. Krakowska-Kościelna
stwarza utrudnienia w ruchu drogowym i stanowi zagrożenie życia ludzkiego,

 pomimo wprowadzenia  handlu  na  parkingu przy ul.  Marszałkowskiej,  ilość
miejsc  do  handlowania  jest  nadal  niewystarczająca,  z  uwagi  na  wzrost
przedsiębiorców trudniących się sprzedażą w handlu obwoźnym,

 za  przyjęciem  niniejszej  uchwały  przemawia  również  fakt,  że  powstanie
centrum targowe  (zostaną  zlikwidowane  dotychczasowe  targowiska)  ,  które
spełnia wymogi  sanitarne w handlu okrężnym.


