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UCHWAŁA NR XV/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia regulaminu targowiska 

Na  podstawie  art.  18  ust.  1,  art.  40  ust.  2 pkt.  4 w  związku  z art.7  ust.11  ustawy  z dnia  8 marca  1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na  targowisko gminne przeznacza  się Plac Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia  i Zbytu  ,,SCh’’  przy ul. 
Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku. 

§ 2. Uchwala się Regulamin targowiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20.10.2010r w sprawie ustalenia 
regulaminu targowiska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Podstawą prawną zarządzania targowiskiem gminnym jest uchwała rady gminy podejmowana na podstawie art.18 
ust.  I art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym . Zgodnie z treścią art.7 ust 1pkt11 
cytowanej ustawy, zadania własne gminy obejmują sprawy targowisk i hal targowych. Rada Miejska w Drezdenku 
z dniem 1.01.2012r  zarządziła  pobór opłaty  targowej w drodze  inkasa  samorządowemu  zakładowi  budżetowemu 
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku. Wiele zapisów wymagało zmian, uszczegółowienia. Stąd też istnieje 
potrzeba  stworzenia  nowego  aktu  prawnego,  który  by  odpowiadał  potrzebom  dnia  dzisiejszego.  W związku 
z powyższym zasadne jest podjęcie przez radę w/w uchwały . 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.

Regulamin targowiska

Zalacznik1.docx


Regulamin targowiska 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku.

2. Targowisko miejskie prowadzi samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej, na zasadach określonych w umowie dotyczącej  prowadzenia targowiska zawartej z Gminą, zwaną dalej Administratorem.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Drezdenka.

§ 2. 1. Targowisko jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 14.00.

2. Obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta.

3. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące targowiska, tj.  regulamin targowiska, cennik opłaty targowej oraz wewnętrzne zarządzenia, ogłoszenia i przepisy.

§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są zobowiązane do posiadania przy sobie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności ich działalności handlowej.

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

	1)	napojów alkoholowych,

	2)	nafty, benzyny, spirytusu, smarów,

	3)	środków farmakologicznych, materiałów medycznych,

	4)	broni, amunicji i materiałów wybuchowych, kamieni i metali szlachetnych,

	5)	zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu, papierów wartościowych,

	6)	żywych zwierząt,

	7)	mięsa, wędlin, ryb (z wyjątkiem żywych)

	8)	grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,

	9)	innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 5. Na targowisku zabrania się:

	1)	spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

	2)	prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

	3)	wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

	4)	sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

	5)	samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży,

	6)	ustawiania kiosków i straganów bez zgody Administratora targowiska oraz pozostawiania przenośnych lub przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych po godzinach handlu,

§ 6. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

	1)	przestrzegania regulaminu targowiska,

	2)	przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

	3)	utrzymania i pozostawienia miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości, (usunięcia po zakończeniu  sprzedaży wszelkich opakowań, kartonów i odpadów pozostałych w związku z prowadzona sprzedażą),

	4)	posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi targowiska oraz upoważnionych do kontroli służb miejskich; niemożność okazania powyższych opłat skutkuje koniecznością ich natychmiastowego uiszczenia,

	5)	okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,

	6)	umieszczenia w sposób widoczny ceny usług i ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,

	7)	oznaczenia stoiska handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby,

	8)	używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.

§ 7. 1. Miejsce sprzedaży dla osób wymienionych w § 3 regulaminu, uprawnionych do prowadzenia handlu wyznacza Administrator targowiska.

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko znajdujące się wewnątrz terenu targowiska.

§ 8. 1. Administrator targowiska jest zobowiązany do:

	1)	utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska,

	2)	przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,

	3)	zapewnienia właściwej organizacji technicznej obsługi targowiska,

	4)	pobierania przez wyznaczonego inkasenta od osób prowadzących handel na targowisku, dziennej opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku, wydającego stosowne pokwitowanie,

	5)	umieszczania w miejscu ogólnie dostępnym aktualnych dokumentów: regulaminu targowiska, uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku ustalającej wysokość dziennej stawki opłaty targowej, itp.,

	6)	informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska,

§ 9. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:

-  	osoby upoważnione przez Burmistrza

-	pracownicy Urzędu Miejskiego

-	inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.











