
  

UCHWAŁA NR XX/101/16 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia  30 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Brańsku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin targowisk miejskich w Brańsku przy ul. Mickiewicza i Sienkiewicza, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/42/94 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie  

regulaminu targowiska w Brańsku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Ryszard Anusiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 107



Załącznik do uchwały nr XX/101/16 

Rady Miasta Brańsk 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO BRAŃSKU 

§ 1. 1) Targowiska miejskie w Brańsku, zwane dalej „targowiskami”, zlokalizowane przy ulicach  

Mickiewicza i Sienkiewicza, przeznaczone są do handlu. 

2) Targowisko przy ul. Mickiewicza czynne jest w poniedziałki w godzinach 5.00 – 15.00, a targowisko przy 

ul. Sienkiewicza od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 15.30. 

3) Targowiskami zarządza Miasto Brańsk. 

4) Nadzór nad prowadzeniem targowisk sprawuje Burmistrz Miasta Brańsk. 

5) Regulamin targowisk oraz stawki opłaty targowej umieszcza się na tablicach ogłoszeń targowisk. 

§ 2. Na targowiskach mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem: 

1) napojów alkoholowych, 

2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych za wyjątkiem ziół, 

3) zwierząt gospodarskich i domowych, drobiu i innego ptactwa oraz dziczyzny, 

4) zagranicznych banknotów i monet, 

5) papierów wartościowych, 

6) kamieni i metali szlachetnych, 

7) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, 

8) przedmiotów aktualnego ekwipunku wojskowego, 

9) środków spożywczych i surowców do ich produkcji oraz przedmiotów użytkowych szkodliwych  

dla zdrowia, zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych, 

10) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 3. Na targowiskach zabrania się: 

1) handlu poza ustalonymi godzinami otwarcia targowiska, 

2) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów, 

3) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

4) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży. 

§ 4. Osoby prowadzące handel na targowiskach zobowiązane są do: 

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych, porządkowych,  

weterynaryjnych, ochrony zwierząt oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym i dotyczących praw 

konsumenta, 

2) przestrzegania regulaminu targowisk, 

3) utrzymania estetyki, porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż, a po zakończeniu  

sprzedaży zebrania i usunięcia odpadów do odpowiednich pojemników usytuowanych na terenie targowisk, 

4) wystawiania towarów na terenie wskazanym przez inkasenta jako miejsce sprzedaży, używania sprawnych 

urządzeń pomiarowych z ważną legalizacją, urządzenia pomiarowe winny być tak użytkowane,  

aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia, 

5) do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie 

towarowym (metr, kilogram, litr itp.), 
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6) umieszczenia na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego, 

7) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku, 

8) poddania się kontroli przez organa do tego upoważnione. 

§ 5. Osoba sprzedająca grzyby dzikorosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora  

- grzyboznawcę jest obowiązana do umieszczenia informacji zawierającej imię, nazwisko i adres osoby  

zbierającej te grzyby oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu) oraz uprawnienia klasyfikatora  

- grzyboznawcy. 

§ 6. 1) Od osób prowadzących handel na targowisku pobierana jest dzienna opłata targowa wg stawek 

uchwalonych przez Radę Miasta Brańsk. 

2) Wysokość opłat o których mowa w ust. 1 jest uwidoczniona na tablicy informacyjnej. 

3) Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent wydając pokwitowanie jej uiszczenia. 

4) Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazać go na  

żądanie osób uprawnionych do kontroli. 

5) Każdy z uprawnionych do prowadzenia sprzedaży może zająć tylko tyle stanowisk handlowych, za ile  

uiścił opłatę. 

6) Nieprzestrzeganie regulaminu targowisk spowoduje wyciągnięcie konsekwencji prawnych przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 7. Uwagi dotyczące funkcjonowania targowisk mogą być zgłaszane przez zainteresowanych  

do Burmistrza Miasta Brańsk. 

§ 8. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Numer alarmowy 112. 
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