
UCHWAŁA NR XXVII/207/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie upoważnia 
Burmistrza Gminy Mosina do określenia w sposób inny niż wynikający z Uchwały Nr XL/400/16 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego w Mosinie  
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7722), sposobu korzystania z targowiska miejskiego. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Gminy Mosina może, w drodze zarządzenia, określić: 

1) godziny i terminy funkcjonowania targowiska, 

2) asortyment towarów dopuszczonych do obrotu na targowisku miejskim, 

3) obszar targowiska, na którym prowadzony będzie handel. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
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UZASADNIENIE

Zasady funkcjonowania targowiska miejskiego w Mosinie zostały określone przez Radę Miejską
w Mosinie w Uchwale Nr XL/400/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
Regulaminu targowiska miejskiego w Mosinie. Rada Miejska zgodnie z art. 20 ust. ustawy o samorządzie
gminnym obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Dynamika sytuacji związanej z zagrożeniami zakażeń wymaga szybkich reakcji i podejmowania decyzji
w odniesieniu do rozwoju bieżącej sytuacji. Upoważnienie Burmistrza, w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, do podejmowania decyzji w zakresie terminów działalności targowiska,
asortymentu towarów dopuszczonych do obrotu i obszaru, na którym handel będzie prowadzony, pozwoli
na właściwe i spełniające wymogi bezpieczeństwa, zarządzanie funkcjonowaniem targowiska miejskiego
w Mosinie.
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