Uchwała Nr XLIII/380/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28
marca 2003 roku w sprawie targowisk gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami
2002.03.31 zm. Dz.U Nr 23 poz220, 2002.06.22 zm. Dz.U. Nr 62 poz.558 , 2002.10.27 zm.
Dz. U. Nr 113 poz 984, 2003.01.01 zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz.1806, 2003.07.11.zm Dz.U.
Nr 80 poz 717, 2003.11.17 zm. Dz. U. Nr 162 poz. 1568, 2004.01.01 zm. Dz.U z 2002 Nr
153 poz 1271, 2004.07.01 zm. Dz.U Nr 116 poz. 1203, 2004.07.27 zm. Dz.U. z 2002 Nr 214
poz.1806, 2005.10.10 zm. Dz.U. Nr 172 poz.1441)
uchwala się co następuje :
§1
zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 marca 2003 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego .

Załącznik
do uchwały nr XLIII/380/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2005 roku

REGULAMIN TARGOWISK
§1
ZASADY OGÓLNE
1. Targowiskami są wszelkie miejsca wyznaczone przez gminę, w których prowadzony
jest handel z ręki koszyków, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów
samochodowych.
2. Targowiska gminne na terenie miasta Drezdenka są czynne :
a) Plac Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu ,,SCH’’ przy ul. Pierwszej
Brygady 1 od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 14.00
b) Plac Wileński, park przy ul. Kopernika, park przy ul. Niepodległości wyłącznie
podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy
oraz Dom Kultury w trakcie obowiązywania imprezy
c) W okresie od 20 października do 10 listopada :plac Wileński oraz teren przed
cmentarzem w ciągu ul. Kopernika oraz w parku przy ul. Kopernika z
przeznaczeniem na handel zniczami i kwiatami w godzinach od 7.00 do 17
3. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na
targowiskach
4. Nadzór nad funkcjonowaniem targowisk sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
Drezdenko.
§2
ZASADY UŻYTKOWANIA TARGOWISKA
1. Miejsca na targowiskach wyznaczają inkasenci targowisk
2. Miejsce sprzedaży nie może być wyznaczone na chodnikach oraz przejściach lub w
inny sposób hamujący ruch.
3. Wyznaczonego miejsca sprzedaży nie wolno odstępować osobie trzeciej .
4. Od osób prowadzących handel na targowisku pobiera się dzienną opłatę targową
/jednorazowo/ za pośrednictwem inkasentów targowiska wydających jako dowód
dokonania opłaty – kwitariusz przychodowy /druk ścisłego zarachowania/
5. Wysokość opłat targowych uwidoczniona jest na tablicy ogłoszeń.
6. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są :
a/ osoby fizyczne, prawne oraz niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego,
które zawodowo, we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą po
dokonaniu stosownej rejestracji do prowadzenia działalności gospodarczej.
b/ osoby fizyczne , osobiście w formie ubocznego zajęcia zarobkowego :
• sprzedaż nie przetworzonych produktów rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
sadowniczych, runa leśnego, owoców leśnych,

•

przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz rękodzieła
ludowego i artystycznego,
• osoby świadczące osobiście usługi w zakresie napraw, konserwacji przedmiotów
użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz wykonujące inne usługi z
użyciem narzędzi i materiałów własnych lub powierzonych,
c/ Cudzoziemcy po dokonaniu stosownej rejestracji do prowadzenia działalności
gospodarczej
§3
ZASADY SPRZEDAŻY
1. Handel obwoźny środkami spożywczymi oraz środkami spożywczymi pochodzenia
zwierzęcego może być prowadzony po uzyskaniu decyzji właściwego organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej , określającej , które
środki spożywcze mogą być sprzedawane z danego środka transportu .
2. Handel obwoźny środkami spożywczymi może się odbywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych
obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów,
które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym
3. Środki transportu przeznaczone do handlu obwoźnego w czasie sprzedaży powinny
być wyposażone w tabliczkę informacyjną umieszczoną w miejscu dobrze widocznym
dla kupujących, zawierającą napisane w sposób czytelny firmę lub nazwę, a w
przypadku osób fizycznych- imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego handel
obwoźny oraz jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wymagania sanitarne środków transportu, z których prowadzony jest handel obwoźny
może się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań
sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w
przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności
5. Sprzedaż w handlu obwoźnym środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz
innych łatwo psujących się, w tym artykułów : mleko niepasteryzowane i niepoddane
obróbce termicznej oraz przetwory mleczne , w tym lody, tłuszcze roślinne i
zwierzęce, mięso i przetwory mięsne oraz podroby i przetwory podrobowe zwierząt
rzeźnych , drób bity i przetwory drobiowe oraz podroby i przetwory podrobowe z
drobiu , dziczyzna i przetwory z dziczyzny, przetwory rybne, mrożone środki
spożywcze, potrawy i wyroby garmażeryjne do bezpośredniego spożycia, przetwory
grzybowe, w opakowaniach jednostkowych odbywa się wyłącznie ze środków
transportu wyposażonych w urządzenia chłodnicze umożliwiające ich
przechowywanie w oddzielnych komorach chłodniczych dla każdego rodzaju środka
spożywczego
6. Sprzedający na targowisku ma obowiązek wniesienia opłaty targowej i uzyskanie
dowodu jej wpłaty przed rozpoczęciem sprzedaży.
7. Sprzedający ma prawo do korzystania z urządzeń targowiska po wniesieniu
odpowiedniej opłaty.
8. Sprzedaż towarów zagranicznych wprowadzonych do sprzedaży powinna posiadać
polską wersję językową
9. Osoby zajmujące się handlem obwoźnym muszą posiadać odpowiedni stan zdrowia
oraz kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny zgodnie z obowiązującymi
przepisami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
10. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do oznaczenia miejsca sprzedaży w
tabliczkę informacyjną umieszczoną w miejscu dobrze widocznym dla kupujących,
zawierającą napisane w sposób czytelny firmę lub nazwę, a w przypadku osób

fizycznych – imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego handel obwoźny oraz jego
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
11. Urządzenia pomiarowe używane na targowisku przez osoby i jednostki sprzedające
powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz być używane w ten sposób, aby kupujący
mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia towaru
§4
ZAKAZY SPRZEDAŻY
Na targowisku w szczególności nie mogą być sprzedawane :
1. zwierzęta gospodarskie,
2. świeże ryby
oraz inne towary, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
§5
Urządzenia pomiarowe używane na targowisku przez osoby i jednostki sprzedające powinny
mieć ważną cechę legalizacji oraz być używane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość
stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia towarów.
§6
1. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia,
pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła może być wstrzymana przez
prowadzącego targowisko.
2. W przypadkach podanych w ust1 inkasenci targowisk zobowiązani są powiadomić o
tym właściwe organy tj. Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i Komisariat
Policji w Drezdenku.
§7
1 Osoby i jednostki prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do :
a. Przestrzegania regulaminu targowiska,
b. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
c. Przestrzegania przepisów w sprawie wymagań sanitarnych w handlu środkami
spożywczymi,
d. Uiszczenia opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w
Drezdenku,
e. Okazywania dowodu uiszczenia opłaty targowej osobom upoważnionym do kontroli
opłaty targowej,
f. Oznaczenia miejsca sprzedaży tabliczką ze swoim imieniem i nazwiskiem lub nazwa
firmy oraz do zwięzłego określenia rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
g. Uwidocznienie cen sprzedawanych towarów,
h. Posiadanie przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
i. Dbanie o czystość i porządek w miejscu sprzedaży.
§8
W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu targowisk stosowane będą środki
egzekucyjne i karne przewidziane w Kodeksie Wykroczeń i innych przepisach
szczegółowych.

Uzasadnienie
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października
2002 roku w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy
organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt , gromadzenie zwierząt na
targach może odbywać się tylko w miejscach ogrodzonych, utwardzonych, oznaczonych
i zabezpieczonych przed dostępem zwierząt z zewnątrz.
Targowisko gminne przy ul. P. Brygady 1 w Drezdenku nie spełnia wymogów, o których
mowa wyżej i biorąc to pod uwagę proponuję wprowadzić godziny otwarcia targowisk oraz
zakaz sprzedaży na targowisku zwierząt gospodarskich i świeżych ryb .

