
Projekt

z dnia  18 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Trzciance i ustalenia jego regulaminu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się lokalizację targowiska miejskiego w Trzciance na placu przy ul. Elizy 
Orzeszkowej, określoną na mapie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się regulamin targowiska miejskiego w Trzciance w brzmieniu, jak 
w załączniku Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/428/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 

28 lutego 2002 r. w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Trzciance oraz ustalenia 
jego regulaminu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ….
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia …................

Regulamin targowiska miejskiego w Trzciance

§ 1. Targowisko miejskie w Trzciance usytuowane jest przy ul. Elizy Orzeszkowej
i obejmuje teren, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Targowiskiem zarządza Urząd Miejski Trzcianki zwany dalej administratorem 
targowiska. 

§ 3. 1.  Targowisko czynne jest  od  poniedziałku  do soboty  w godzinach od 6.00
do 17.00.

2.W niedzielę i święta targowisko może być czynne na wniosek handlowców.

3. Sprzedaż prowadzona jest w pawilonach handlowych i w miejscach handlowych 
wyznaczonych przez administratora targowiska.

4. Zgodę na postawienie pawilonu handlowego wydaje organ sprawujący nadzór nad 
targowiskiem miejskim, tj. Burmistrz Trzcianki. 

5. Miejsce handlowe nie może być odstępowane przez handlującego.

6. Sprzedaż nie może być prowadzona na jezdniach, chodnikach i przejściach. 

7. Wjazd samochodem w celu dostawy towaru do punktu sprzedaży (do pawilonu
i miejsca handlowego) odbywa się do godziny 9.00.

8. Dopuszcza się  sprzedaż z  samochodu w strefie oznaczonej nr  III w załączniku
nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane towary z wyjątkiem: 

a) napojów alkoholowych,

b) środków farmakologicznych, leków, środków odurzających,

c) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,

d) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,

e) żywych zwierząt, w tym zwierząt domowych,

f) papierów wartościowych,

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

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

3. Na targowisku zabrania się:

a) zakłócania porządku publicznego, ładu i spokoju,

b)  spożywania  alkoholu,  używania  innych  środków  odurzających  i  prowadzenia 
działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

c) prowadzenia gier hazardowych i losowych,

d) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

e) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

f) parkowania pojazdów,

g) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska,

h)  ustawiania  i  dobudowywania  własnych  urządzeń  pomocniczych 
wykorzystywanych  w  związku  z  prowadzoną  sprzedażą  oraz  pozostawiania
ich po zakończeniu sprzedaży bez zgody administratora targowiska,

i) wywieszania reklam bez zgody administratora targowiska.

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

a) przestrzegania regulaminu targowiska,

b) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,

c)  posiadania  przy  sobie  dokumentu  umożliwiającego  ustalenie  legalności 
prowadzonej działalności handlowej,

d)  wniesienia  dziennej  opłaty  targowej  oraz  okazywania  pokwitowania  wpłaty
na żądanie osób upoważnionych do kontroli,

e)  zachowywania spokoju i  porządku na stanowisku targowym, a po zakończeniu 
handlu w danym dniu uporządkowania miejsca handlowego,

f)  opuszczenia  lub  usunięcia  towarów  z  miejsc  niedozwolonych  do  sprzedaży
na wezwanie administratora targowiska,

g) umieszczania w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,

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

§ 6. 1. Za korzystanie z targowiska pobiera się opłatę targową.

2.Wysokość opłaty targowej określa Rada Miejska Trzcianki w drodze uchwały.

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest druk pokwitowania z pieczęcią Urzędu 
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Miejskiego Trzcianki.

4. Zabrania się odstępowania dowodu opłaty innym osobom.

5. Do pobierania opłaty targowej uprawniony jest inkasent, który jest zobowiązany
do wydawania pokwitowania za pobraną opłatę targową.

§ 7. Administrator targowiska zobowiązany jest do wywieszania na tablicy ogłoszeń 
na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o wysokości opłaty targowej 
oraz czuwania nad przestrzeganiem regulaminu.

§ 8. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby
i instytucje.

§ 9. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa 
powszechnie  obowiązujące  ponoszą  odpowiedzialność  na  zasadach  określonych 
odrębnymi przepisami.
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