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Poz. 378
UCHWAŁA NR XXVIII/254/12
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 11 oraz art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego położonego w Bierutowie przy ul M. Konopnickiej
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/259/2005 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 października 2005r.
w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego zmieniona uchwałą Nr XIII/106/11 Rady Miejskiej
w Bierutowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bierutowie
Urszula Kociołek
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Załącznik do Uchwały Nr
XXVIII/254/12Rady Miejskiej
w Bierutowie z dnia 11 grudnia 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
§ 1. Nieruchomość, na której zlokalizowane jest targowisko jest własnością Miasta i Gminy Bierutów.
§ 2. Uprawnionymi do handlu na targowisku miejskim są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
§ 3. Zarządcą targowiska miejskiego jest inkasent opłaty targowej.
§ 4. 1. Zarządca targowiska miejskiego odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie targowiska.
2. Zarządca targowiska miejskiego ma obowiązek:
1) utrzymywać w czystości teren targowiska miejskiego,
2) organizować techniczną i sanitarną obsługę targowiska miejskiego,
3) konserwować i remontować majątek trwały znajdujący się na targowisku miejskim,
4) prowadzić targowisko miejskie w sposób nie utrudniający ruchu kołowego i pieszego na jego terenie oraz
przyległych bezpośrednio do niego ulicach,
5) wykonywać inne czynności zlecone przez Burmistrza Bierutowa związane z prawidłowym prowadzeniem
targowiska miejskiego.
§ 5.1. Pierwszeństwo do zajęcia stanowiska handlowego posiadają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca na
dany miesiąc.
2.Nie zajęcie stanowiska przez rezerwującego do godz. 9.00 zwalnia go z rezerwacji w danym dniu handlowym
i może być zajęte przez innego handlującego.
3. Rezerwacji stanowiska handlowego należy dokonać do 20 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na
który ma obowiązywać.
4. Zarządca targowiska ma prawo odmówić rezerwacji miejsca handlowego osobie, która nie stosuje się do
Regulaminu Targowiska Miejskiego.
§ 6.1. Za handel na targowisku miejskim pobierana jest opłata targowa.
2. Taryfa opłat targowych oraz Regulamin Targowiska Miejskiego uwidocznione są na tablicy informacyjnej
znajdującej się na targowisku miejskim.
§ 7.1. Inkasent opłaty targowej pobiera od handlujących na targowisku miejskim opłaty targowe oraz wydaje
handlującym pokwitowania, będące dowodem ich uiszczenia.
2. Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia targowiska miejskiego i
okazywać do kontroli za żądanie uprawnionych organów.
3. Prawo do kontroli opłat targowych mają pracownicy Urzędu Miejskiego w Bierutowie upoważnieni przez
Burmistrza Bierutowa, oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.
4. W przypadku nieotrzymania odpowiedniego pokwitowania urzędowego, handlujący zobowiązani są do
natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Burmistrza Bierutowa, Zastępcę Burmistrza Bierutowa lub
Sekretarza.
§ 8. Targowisko miejskie czynne jest codziennie od godz. 6.00 go godz. 16.00
1) W środy i soboty handel odbywa się na całej powierzchni targowiska miejskiego.
2) W pozostałe dni tygodnia na części wyłożonej kostką brukową.
§ 9. Na targowisku miejskim mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
1) towarów, których sprzedaż jest zabroniona przez przepisy prawa,
2) towarów, na które wymagane jest dodatkowe zezwolenie, a handlujący takiego zezwolenia nie posiada,
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3) towarów, których sprzedaż powinna być prowadzona w odpowiednich warunkach, a które na targowisku
miejskim nie mogą być zapewnione.
§ 10.1 Miejsca przeznaczone do handlu wyznacza inkasent opłaty targowej i czuwa nad ich prawidłowym
wykorzystaniem.
2. Każde miejsce przeznaczone do handlu winno być oznaczone numerem nadanym przez inkasenta opłaty
targowej i w odpowiedni sposób uwidocznionym dla wszystkich handlujących.
3. Miejscem sprzedaży nie może być jezdnia, chodnik , przejście wyznaczone do ruchu, a także przejazd do
nieruchomości znajdujących się za targowiskiem miejskim.
4. Sprzedawane towary winne mieć uwidocznioną dla wszystkich cenę.
§ 11.1. Do ważenia i mierzenia towaru mogą być używane tylko miary obowiązujące w obrocie towarowym, tj.
kilogram, litr i ich pochodne.
2. Narzędzia pomiarowe, używane na targowisku miejskim, powinny mieć cechy legalizacyjne oraz być
usytuowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości ważenia i mierzenia.
§ 12.Na targowisku miejskim zabrania się:
1) odstępowania przydzielonego miejsca do handlu innym handlującym bez zgody inkasenta opłaty targowej,
2) prowadzenia gier, zakładów i loterii,
3) sprzedaży towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie , że jest on szkodliwy dla zdrowia ,
pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła,
4)sprzedaży :
a)napojów alkoholowych,
b)broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz art. pirotechnicznych,
c)butli z gazem i materiałów łatwopalnych.
§ 13. O fakcie sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla
zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, inkasent opłaty targowej zobowiązany
jest do powiadomienia Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
§ 14.Osoby prowadzące handel zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego oraz
przepisów sanitarnych i przepisów przeciwpożarowych.
§ 15. W stosunku do osób uchylających się do przestrzegania niniejszego regulaminu stosowane będą sankcje
karno-administracyjne wynikające z kodeksu wykroczeń jak również z innych właściwych przepisów prawa.
§ 16. Wszelkie zażalenia i uwagi na temat działalności targowiska miejskiego należy kierować do Burmistrza
Bierutowa.

