
UCHWAŁA NR XXXIX/319/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie 
zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie 

Na podstawie art. 18 ust 1, art. 40 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr VII/56/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.  w sprawie zasad 
korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje  brzmienie: 

1. Targowisko czynne jest w soboty od godz. 6.00 do godz. 15.00. 

2. Burmistrz Miasta Żarów może zmienić dni i godziny otwarcia Targowiska Miejskiego „Mój Rynek 
w Żarowie, biorąc pod uwagę w szczególności okresy świąteczne lub na umotywowany wniosek sprzedającego na 
targowisku lub podmiotu organizującego wydarzenie społeczno- kulturalne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

W myśl art. 18 ust 1, art. 40 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w drodze uchwały określa zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, jakim jest Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Żarowie przy ulicy 
Dworcowej. 

W obowiązującej uchwale nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zasad 
korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie, nie zostały zawarte wszystkie kwestie związane 
z funkcjonowaniem Targowiska, zaistniała też więc potrzeba utworzenia nowych zasad korzystania z targowiska. 

Mając na uwadze powyższe oraz dość długi okres obowiązywania dotychczasowych zasad korzystania 
z targowiska, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 

Sporządził: 

Michał Działowski 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej 

Id: A0A384DA-1B82-4C5E-A07B-21606B34CA1D. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



