
U C H W A Ł A   Nr XXXVI/339/2006 
 

RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 
 

z  dnia  21 czerwca 2006 r.   
 

 w sprawie zmiany Regulaminu tymczasowego targowiska na Placu 3 Maja                        
w Sandomierzu.  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  11 i art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) 
 
Rada Miasta Sandomierza   u c h w a l a,  co nast�puje: 
 
 
§ 1.  W Regulaminie tymczasowego targowiska na Placu 3Maja w Sandomierzu 
stanowi�cym zał�cznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2003 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 17 wrze�nia 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu tymczasowego targowiska na 
Placu 3 Maja w Sandomierzu, zmienionej uchwałami Nr IX/80/2003 z dnia 29 
pa�dziernika 2003r;  Nr XII/107/2004 z dnia 10 marca 2004r. i Nr XVII/152/2004 z 
dnia 22 wrze�nia 2004r. zmienia si�  punkt 22, który otrzymuje brzmienie : 
 
„22.1. Osoba odmawiaj�ca uiszczania opłaty targowej lub uiszczaj�ca opłat� targow� w 

niepełnej wysoko�ci co najmniej trzy razy w miesi�cu kalendarzowym podlega 
usuni�ciu z targowiska wraz ze swoim stoiskiem przeno�nym lub innym 
punktem sprzeda�y i ponosi koszty usuni�cia w pełnej wysoko�ci.  

2. Wykonanie usuni�cia z targowiska nast�puje w trybie okre�lonym w art. 117 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o post�powaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954) przez Burmistrza Miasta, przy 
pomocy Stra�y Miejskiej.”  

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego.  
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 
 
  
  
 
 
 
 
 

        
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Proponowana zmiana Regulaminu tymczasowego targowiska na Placu 3Maja               
w Sandomierzu stanowi jego uzupełnienie i uszczegółowienie. 
Dotychczasowa tre�� pkt 22 Regulaminu stanowiła o tym, �e osoba odmawiaj�ca 
uiszczania opłaty targowej lub uiszczaj�ca opłat� w niepełnej wysoko�ci podlega 
usuni�ciu z targowiska wraz ze swoim punktem handlowym. Regulamin nie okre�lał, w 
jakim trybie i na jakiej podstawie nast�puje usuni�cie z targowiska takich osób, dlatego 
te� konieczne jest powołanie si� w Regulaminie na odpowiedni przepis ustawy o 
post�powaniu egzekucyjnym  w administracji.  
Zastosowanie art. 117 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o post�powaniu egzekucyjnym                  
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954) i wykonanie egzekucji bez potrzeby 
wystawiania tytułu egzekucyjnego jest uzasadnione. Opłaty targowe s� pobierane 
codziennie, a w przypadku notorycznego uchylania si� przez sprzedaj�cych od ich 
uiszczania konieczne jest niezwłoczne usuni�cie tych osób z targowiska wraz z ich 
punktami sprzeda�y. Wymaga tego szczególny interes Miasta, jakim jest zapewnienie 
porz�dku na targowisku i przestrzeganie przez sprzedaj�cych jego regulaminu a tak�e 
realizacji dochodów Miasta  z opłat targowych.        
 
 
 
 
 
 
 


