
 
U C H W A Ł A   Nr  XXV/225/2005 

 
RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 
z  dnia  15 czerwca 2005 r.   

 
 zmieniaj�ca uchwał� w  sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. t.j. 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 uchwale Nr XII/107/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004r. w sprawie 
ustalenia lokalizacji targowiska wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

1. Uchyla si� Paragraf 1 . 
2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� ponownie lokalizacj� tymczasowego targowiska „Zieleniak” na działce 
gminnej o nr ewid. 628 przy ul. Koseły w Sandomierzu”. 

 
§2 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta. 
 

§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 
 

Ustalenie lokalizacji targowiska le�y w kompetencji Rady Miasta, co wynika z tre�ci 
art. 7  ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm. 
 Istniej�ca wcze�niej koncepcja przeniesienia targowiska potocznie zwanego 
„Zieleniakiem” z działki gminnej nr ewid. 628 na inn� (s�siedni�) działk� gminn� o nr ewid. 
1394/2 nie została wprowadzona w �ycie pomimo opracowania dokumentacji przeniesienia 
tego targowiska. Powodem tego było przekazanie na wniosek Sandomierskiego Klubu 
Sportowego „Wisła” nieruchomo�ci w trwały zarz�d Miejskiemu O�rodkowi Sportu i 
Rekreacji w Sandomierzu (uchwała Nr XXIII/209/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 
marca 2005r. w sprawie przekazania nieruchomo�ci w trwały zarz�d).  
 W oparciu o kolejn� uchwał� Nr XXIII/210/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 
marca 2005r. w sprawie wyposa�enia w maj�tek jednostki bud�etowej miasta Sandomierza – 
„Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu” powi�kszono baz� materialn� 
działalno�ci O�rodka o mienie komunalne obejmuj�ce obiekty stadionu wraz z wszelkimi 
zabudowaniami. Decyzja taka ma zagwarantowa� podj�cie odpowiednich działa�, które b�d� 
miały na celu popraw� stanu technicznego tych obiektów oraz zagospodarowanie terenów do 
nich przyległych.   
 Zmiana wi�c lokalizacji targowiska poprzez jego przeniesienie na teren obecnie 
zarz�dzany przez inny podmiot nie jest mo�liwa, gdy� koliduje z kompleksow� modernizacj� 
stadionu  i obiektów sportowych. 
 W zwi�zku z powy�szym proponuje si� zmian� lokalizacji targowiska „Zieleniak” 
poprzez pozostawienie go na działce gminnej o nr ewid. 628 przy ul. Koseły w Sandomierzu.    


