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UCHWAŁA NR IV.62.2019
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Powierzchnia handlowa targowiska, wynosi 4368 m2.
2. Na targowisku przewidziano 209 miejsc handlowych. Podział stanowisk przeznaczonych do
sprzedaży jest zgodny z załącznikiem graficznym nr 1 do Uchwały.
3. Planowana liczba sprzedających na targowisku wynosi 21736 osobodni/rok.
4. Dla sprzedaży przez rolników produktów rolno - spożywczych zarezerwowana jest powierzchnia
3387m2, co stanowi 77,5 % powierzchni handlowej. Powierzchnia ta udostępniana jest w pierwszej
kolejności rolnikom.
5. Dla sprzedaży produktów wyprodukowanych w systemie rolnictwa
zarezerwowana jest powierzchnia 653 m2, co stanowi 14,95 % powierzchni handlowej.

ekologicznego

6. Koszty korzystania z powierzchni handlowej targowiska dla rolników będą, o co najmniej 25 %
niższe od kosztów ponoszonych przez inne podmioty.
7. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się
możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.
8. Targowisko zostało wyposażone w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn. zm.), które
zapewniają pokrycie w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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