
  

UCHWAŁA NR XXI/196/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH 

z dnia 30 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Kleszczelach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin targowiska gminnego w Kleszczelach stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/132/2000 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 27 grudnia 2000 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska w Kleszczelach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Lange

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1790



Załącznik do Uchwały Nr XXI/196/2018 

Rady Miejskiej w Kleszczelach 

z dnia 30 marca 2018 r. 

REGULAMIN GMINNEGO TARGOWISKA W KLESZCZELACH 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego w Kleszczelach, zwanego dalej 

targowiskiem. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku. 

§ 2. 1. Targowisko jest prowadzone i zarządzane przez Gminę Kleszczele. 

2. Targowisko położone jest na działce nr 2307/7 o powierzchni 2500 m² przy ulicy 1 Maja 

w Kleszczelach. 

3. Targowisko jest czynne w poniedziałki w godzinach od 6.00 do 15.00, z wyłączeniem dni świątecznych. 

4. Nadzór nad targowiskiem pełni Burmistrz Kleszczel za pośrednictwem upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. 

§ 3. 1. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, w tym rolnicy, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej 

w aktualnie obowiązującej wysokości. 

2. Pokwitowanie opłaty targowej należy przechowywać do końca trwania targu i okazywać na żądanie 

inkasentów oraz osób uprawnionych do kontroli. 

3. W przypadku, gdy podczas kontroli sprzedający nie będzie posiadał pokwitowania uiszczenia opłaty 

targowej zobowiązany jest do ponownego jej uiszczenia. 

4. Pokwitowanie opłaty targowej ważne jest tylko w dniu, w którym zostało wystawione. 

5. Pokwitowania opłaty targowej nie wolno odstępować innym sprzedającym. 

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy 

odrębnych przepisów. 

2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane: 

a) napoje alkoholowe, 

b) nafta, benzyna, smary, spirytus skażony, trucizny, środki lecznicze z wyjątkiem ziół, 

c) kamienie szlachetne i inne tego typu przedmioty, 

d) zagraniczne banknoty i monety oraz papiery wartościowe, 

e) broń, amunicja, materiały pirotechniczne i wybuchowe, 

f) artykuły szkodliwe dla zdrowia lub stanowiące zagrożenie dla życia ludzkiego, 

g) dziczyzna, 

h) metale szlachetne oraz wykonywane z nich przedmioty, 

i) wyroby tytoniowe bez akcyzy. 

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych 

przepisach. 

4. Na targowisku zabrania się sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów oraz 

prowadzenia wszelkiego rodzaju gier losowych i hazardowych. 

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

1) przestrzegania regulaminu targowiska; 
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2) zajmowania stoisk i placu o wielkości i w miejscu uzgodnionym lub wskazanym przez upoważnionych 

pracowników Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz nie zmieniania go samowolnie w trakcie handlu; 

3) posiadania przy sobie dowodu wpłaty opłaty targowej; 

4) uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży cen lub wywieszenia cenników, informowania 

w sposób nie budzący wątpliwości o nazwie towaru, producencie towaru i jego adresie, odpowiednich 

certyfikatach i zaświadczeniach w przypadku sprzedaży produktów pochodzących z upraw lub hodowli 

ekologicznych oraz umieszczania innych oznaczeń i informacji wymaganych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

5) zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym 

prowadzona jest sprzedaż oraz w jego sąsiedztwie; 

6) usunięcia odpadów i pozostawienia miejsca handlu, po zakończeniu sprzedaży, w stanie czystym 

i uporządkowanym; 

7) nieustawiania produktów oraz pojazdów na jezdniach, chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu; 

8) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych; 

9) przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązujących w obrocie 

towarowym. 

§ 6. 1. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem targowiska przyjmuje Burmistrz Kleszczel. 

2. Do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu uprawnieni są inkasenci oraz 

pracownicy upoważnieni przez Burmistrza Kleszczel. 
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