UCHWAŁA NR XXIX/135/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Chojnowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVII/127/2020 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 27 maja
2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

᠆ § 7 otrzymuje brzmienie: „Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do posiadania
dokumentów umożliwiających określenie legalności ich działalności handlowej”,

᠆ § 11 otrzymuje brzmienie: „Od osób prowadzących handel na targowisku pobiera się opłatę targową,
zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa”,

᠆ § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wniesienia opłaty targowej u administratora lub na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Chojnowie za okres wymagany w odrębnej uchwale Rady Miejskiej i uzyskania
dowodu jej wpłaty”,

᠆ w § 13 skreśla się ust. 3, 4, 7, 8,
᠆ w § 14 skreśla się ust. 9,
᠆ skreśla się § 15,
᠆ § 16 otrzymuje brzmienie: „Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność
ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami
prawa”,

᠆ § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pobierać osobiście opłatę targową, za pokwitowaniem na drukach ścisłego
zarachowania”,

᠆ § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wszystkie spory między sprzedającymi rozstrzyga, w zakresie swoich
kompetencji, administrator, a między administratorem i handlującymi - Burmistrz Miasta Chojnowa,
za wyjątkiem sytuacji, w których zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące”,

᠆ § 20 otrzymuje brzmienie: „Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje zastosowanie
środków przewidzianych w przepisach prawa”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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