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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

zmieniajqca uchwale w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Lodzi. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

tj  1. W Regulaminie Targowisk Miejskich w Lodzi, stanowiqcym zalqcmik nr 1 do 
uchwaly Nr XLVIIIl986112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzeinia 2012 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3053), 
wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w tj 4 w pkt 4 lit. b i c otrzymujq brzmienie: 

,,b) substancji i plynbw latwopalnych, toksycmych i uqcych w tym nafty, benzyny, olej6w 
napqdowych, spirytusu skaionego, 

c) broni, amunicji, materialbw wybuchowych, pirotechnicznych oraz innych wyrobow, 
kt6re poprzez proces reakcji spalania wywohjq efekty optycne, cieplne, akustyczne, 
zapalajqce lub dymne,"; 

2) w tj 7 w ust. 2 uchyla siq pkt 1; 

3) w tj 8 w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie: 

,,d) obowiqzujqcej uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie regulaminu targowisk,"; 

4) uchyla siq tj 10; 

5) 5 11 otrzymuje brzmienie: 

,,I 11. Nadzor nad pracq administratorddzierzawcy sprawuje dyrektor wlaiciwej komorki 
organizacyjnej Urzqdu Miasta Lodzi.". 

tj 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

tj 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewbdztwa Lodzkiego. 
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Uzasadnienie 

Proponowana zmiana 9 4 Regulaminu Targowisk Miejskich w Lodzi odnoszqca siq do 
zakazu prowadzenia w handlu okrqinym sprzedaiy materialbw niebezpiecznych ma na celu 
skuteczna eliminacjq przez shzby miejskie obrotu tymi materialami na targowiskach 
miejskich. 

JednoczeSnie z uwagi na podjqcie przez Radq Miejskq uchwaly Nr XXVIl637116 z dnia 9 
marca 201 6 r. w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania 
i poboru, terrnin6w platnogci, wysokoSci stawek oplaty targowej na terenie miasta Lodzi, 
kt6ra z dniem 1 kwietnia 2016 r. zniosh oplatq targowq, dokonane zostafy &any 
polegajqce na wyeliminowaniu przepidw Regulaminu wiqzqcych siq z oplata targowq, kt6re 
stab siq nieaktualne. 
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