


Uchwała  nr………./2005(projekt)
Rady  Miejskiej w Sulechowie
z dnia ………….

w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi 
w mieście Sulechów.

	Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Handel obwoźny środkami spożywczymi w mieście Sulechów może być prowadzony na 	niżej wskazanych terenach:
1)  na osiedlu Nadodrzańskim – część działki nr 1043, 
2)  przy ulicy Nowy Rynek - działka nr 204/1,
3)  przy ulicy Sikorskiego - część chodnika przyległa do dyskontu spożywczego Biedronka,  
     stanowiącego część działki nr 394,
4)	ul. Świerczewskiego - część terenu przy chodniku przyległym do parkingu obok budynku 
     nr 46 na działce nr  572, 
5) przy ulicy 31-go Stycznia – teren przyległy do chodnika stanowiący część działki nr 395/8, 

2.Tereny wskazane w ust. 1 i ich granice oznaczone zostały kolorem zielonym na mapie 
  w skali 1:500, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Za prowadzenie handlu we wskazanych miejscach pobierana będzie opłata targowa przez inkasenta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie Nr XIII/114/2003 z 2 grudnia 2003 r., w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie.


								Przewodniczący 
							Rady Miejskiej w Sulechowie

         							mgr Edwin Łazicki








Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi w mieście Sulechów.

	W związku z zapytaniami mieszkańców miasta i innych osób zainteresowanych handlem obwoźnym środkami spożywczymi Burmistrz, zarządzeniem nr 0151- 173/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. wyznaczył miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi. Do wyznaczenia takich miejsc przez Gminę, upoważnia art. 39 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.). Z uwagi na to, że dotychczasowe uregulowanie sprawy budzi wątpliwości, co do kompetencji organu, Burmistrz uchyla z dniem 30 sierpnia 2005 r. dotychczasową regulację, przedstawiając jednocześnie niniejszy projekt uchwały.

