Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/132/2008 z dnia 30 czerwca 
2008 roku w sprawie ustalenia lokalizacji i 
nadania Regulaminu Targowiska w Słupi

REGULAMIN
TARGOWISKA W SŁUPI

§ 1
1. Targowisko w Słupi, zwany dalej placem targowym przeznaczony jest do prowadzenia działalności handlowej (handlu obwoźnego).
2. Plac targowy czynny jest:
	w czwartki w godzinach 3 00 - 15 00, 

w dni imprez organizowanych przez gminę i podległe jednostki.
3. Prowadzącym plac targowy jest Gmina Pacanów.
§ 2
1. Na placu targowym mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem:
a) napojów alkoholowych,
b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych,
c) broni, amunicji oraz artykułów pirotechnicznych,
d) towarów szkodliwych dla zdrowia,
e) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami,
f) towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła.
2. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów wymienionych w ust. 1 prowadzący plac targowy powiadomi o tym fakcie właściwe organy, m.in:
	Policję,
Państwowego Inspektora Sanitarnego,

Państwową Inspekcję Handlową.
§ 3
1. Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Namioty handlowe lub inne urządzenia, w których prowadzony jest handel powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej, a przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwą i adresem firmy oraz numerem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Osoba prowadząca handel na placu targowym zobowiązana jest uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.
4. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna być prowadzona zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie.
§4
1. Narzędzia pomiarowe używane na placu do targowania powinny mieć ważne cechy legalizacyjne oraz powinny być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
§ 5
1. Za handel na placu targowym pobiera się opłatę targową dzienną w wysokości określonej Uchwałą Rady Gminy Pacanów w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
2. Wysokość opłaty targowej oraz niniejszy Regulamin umieszczone są na tablicy ogłoszeń usytuowanej na placu targowym.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych opłat przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym za korzystanie z urządzeń targowiska oraz za inne świadczenia dodatkowe.
4. Opłatę targową i opłaty za świadczenia dodatkowe od osób prowadzących działalność handlową pobiera - wydając pokwitowanie inkasent będący pracownikiem Urzędu Gminy w Pacanowie.
§6
1. Sprzedający ma obowiązek utrzymania czystości i porządku w miejscu handlu.
2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, usytuowanych w na terenie placu targowego.
§ 7
Sprzedający zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów przeciw pożarowych, sanitarno - epidemiologicznych oraz innych przepisów obowiązujących w obrocie towarów.
§ 8
Prowadzący plac targowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na placu targowym.
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