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UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/765/09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana S
S
prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. „STRZELEC” Sławomir Strzelec z siedzibą
93-578 Łódź, Al. Politechniki 14 wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 0150/106/95 Rady Miejskiej w Tychach
z dnia 01 marca 1995 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży na terenie gminy Tychy
petard, rac i innych artykułów, w wyniku użycia których następuje wybuch
znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dając efekt akustyczny
i świetlny oraz zmiany Uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach
z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów
z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku
Publicznego i Zdrowia,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Udzielić odpowiedzi na skargę Pana S
S
prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą F.U.H. „STRZELEC” Sławomir Strzelec z siedzibą 93-578 Łódź,
Al. Politechniki 14 wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na
Uchwałę NR 0150/106/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 01 marca 1995 r. w sprawie
ograniczenia sprzedaży na terenie gminy Tychy petard, rac i innych artykułów, w wyniku
użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dając
efekt akustyczny i świetlny oraz zmiany Uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach
z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów
z późniejszymi zmianami.
§2
Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz
reprezentowania Rady Miasta przed Sądami Administracyjnymi, z prawem udzielenia
dalszych pełnomocnictw.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ mgr Zygmunt Marczuk
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