
UCHWAŁA NR XXXI/45/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zniesienia ograniczeń handlu na targowisku w Rudkach. 

Na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala 
co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie Porządkowe Nr 3/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 
19 maja 2020 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w handlu na targowisku w Rudkach wprowadzonych w związku 
ze stanem epidemii. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
 
 

Rafał Piasecki 
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i koniecznością zapobiegania zakażenia wirusem SARS-Co V2
oraz rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanym tym wirusem Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia podjął decyzję o czasowym zamknięciu targowiska w Rudkach od dnia 17 marca 2020 roku do
odwołania.

Uchwałą Nr XXVII/26/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi od dnia 1 maja 2020 r. przywrócony został handel
produktami spożywczymi, płodami rolnymi, artykułami do produkcji rolnej, sadzonkami oraz nasionami.

W związku ze znoszeniem przez rząd kolejnych ograniczeń Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia podjął
decyzję o zniesieniu ograniczeń w handlu na palcu targowym w Rudkach.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz w przypadku niecierpiącym
zwłoki może w formie zarządzenia wydać przepisy porządkowe. Wydanie zarządzenia przez Burmistrza jest
wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy. Wydanie przepisów
porządkowych zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym może nastąpić między
innymi kiedy są one niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia oraz dla zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego oraz gdy zostały wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki i mają charakter
lokalny. Wydane przez Burmistrza zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
Burmistrz zobowiązany jest również do przesyłania przepisów porządkowych do wiadomości wójtom
sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu. Nadto przepis
art. 40 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą
przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie
o wykroczeniach.
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