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Poz. 2099
UCHWAŁA NR XLII/211/17
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w m. Słupia w gminie Pacanów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i ust. 3, art. 43 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin targowiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Nowicki
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Załącznik do uchwały
Nr XLII/211/17
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 czerwca 2017r.

Regulaminu targowiska gminnego w m. Słupia w gminie Pacanów

§1
1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z gminnego targowiska zwanego dalej,
„targowiskiem” zlokalizowanego na części działki ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia gmina
Pacanów (część utwardzona).
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na palcu targowym.
§2
1. Targowisko prowadzi gmina Pacanów.
2. Zarząd oraz nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Pacanów.
3. Targowisko czynne jest we wtorki od godziny 400 do końca targu
§3
1. Targowisko podzielono na dwa sektory:


„sektor koszykowy”, gdzie prowadzona jest sprzedaż produktów rolnospożywczy, sprzedaż płodów rolnych



sektor handlu zwierzętami

2. W sytuacji wolnych miejsc w części sektora koszykowego dopuszcza się możliwość
zagospodarowania niewykorzystanego placu na sprzedaż z drugiego sektora.
§4
Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby, które:
 dokonały opłaty targowej ustalonej odrębna uchwałą Rady Gminy Pacanów
 przestrzegają regulamin targowiska oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
§5
Na targowiskach zabrania się sprzedaży:
 napojów alkoholowych,
 spirytusu, denaturatu skażonego, trucizn, środków leczniczych, nafty, benzyny,
 broni, amunicji, materiałów wybuchowych, petard itp.,
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 towarów, których sprzedaż jest zabroniona lub uregulowana odrębnymi przepisami
prawa,
 towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla
zdrowia,
 dziczyzny,
 dopalaczy,
 towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów.
§6
Na targowisku zabrania się:
 głośnego odtwarzania muzyki i instalowania urządzeń nagłaśniających,
 prowadzenia gier losowych, hazardowych i oszukańczych,
 zanieczyszania terenu targowiska, jego otoczenia i przyległych terenów,
 zamieszczania reklam na terenie targowiska bez zgody Zarządcy,
 jazdy rowerem, deskorolką itp.,
 pozostawiania urządzeń handlowych, pojazdów, wózków palet, opakowań po zamknięciu
targowiska,
 wnoszenia materiałów i substancji niebezpiecznych,
 przerabiania samemu urządzeń handlowych znajdujących się na placu targowym,
montowania dodatkowych elementów.
§7
1. Osoby korzystające z placu targowego zobowiązane są do:
 przestrzegania regulaminu targowiska,
 zajmowania w celach handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez
inkasenta,
 przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, w szczególności przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych,
przeciwpożarowych, dot. praw konsumentów, dot. praw działalności gospodarczej i
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 używania narzędzi pomiarowych sprawnych, posiadających ważną legalizację,
urządzenia pomiarowe powinny być tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość
stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia,
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 umieszczenia cen na towarach w sposób widoczny dla kupującego,
 utrzymania czystości i porządku placu targowego w czasie trwania sprzedaży i po jego
zakończeniu,
 składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych,
 poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione,
 stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Zarządcę targowiska.
2. Osoba prowadząca handel na placu targowym zobowiązana jest do:
 wniesienia opłaty targowej,
 stosowania się do zarządzeń i postanowień wydawanych przez Zarządcę targowiska,
 utrzymywanie czystości i porządku w otoczeniu stoiska
 w przypadku skupującego zwierzęta, winien być zaopatrzony m.in. w wagę, poskrom,
rampę
§8
Zarządca zobowiązany jest do:


nadzorowania przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu,



utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska,



przestrzegania zasad sanitarno-porządkowych,



wykonywania bieżących czynności związanych z administrowaniem targowiska,



przeprowadzania bieżących czynności konserwacyjnych na placu targowym,



zapewnienia odpowiedniej organizacji obsługi targowiska.
§8

1.

Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent w imieniu i na rzecz Gminy.

2.

Opłata targowa potwierdzana jest pokwitowaniem, które osoba prowadząca handel
na targowisku jest obowiązana zachować do chwili opuszczenia targowiska oraz okazać
go na wezwanie osobom kontrolującym.
§9

1.

Za transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający
i kupujący zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i innymi obowiązującymi przepisami.
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Organizator targowiska nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na placu
targowym.

3.

Skargi i uwagi w zakresie działalności targowiska przyjmuje i rozpatruje Wójt Gminy
Pacanów.
§ 10

Zmiana regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Pacanów.

