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UCHWAŁA NR XXXIV/361/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/257/13
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje :
§ 1. 1. W załączniku pod nazwą "Regulamin targowiska w Klimontowie "do uchwały Nr XXV/257/13
Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie
(Dz. Urz. Woj. Świę. z 2013r., poz. 2281) wprowadza się zmiany w ten sposób, że:
1) w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Targowisko w Klimontowie - Tenczynopol czynne jest w każdy wtorek w godzinach od 6.00 do
14.00, handel zwierzętami od 6.00 do 9.00”;
2) w § 6 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„1. Zwierzęta gospodarskie, wprowadzane, wwożone na targowisko winny być:
a) wyposażone w świadectwa zdrowia z numerem siedziby stada lub paszporty w zależności od
gatunku zwierząt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi,
b) oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (tatuaże czytelne, kolczyki).
2. Zwierzęta gospodarskie bez w/w dokumentów nie mają prawa wjazdu na plac targowy. Zasady
gromadzenia zwierząt na targach oraz szczegółowe warunki weterynaryjne określają odrębne przepisy.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich tak sprzedający (przed sprzedażą) jak i kupujący (po zakupie)
zobowiązani są do zgłoszenia tych zwierząt do upoważnionego pracownika targowiska w celu dokonania
wpisów w Księdze Rejestracji Stada”.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
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