
UCHWAŁA Nr XXXI/197/2009 
Rady Gminy Gorzków 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego 
 

 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Gorzków 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
 Ustala się regulamin targowiska gminnego. 
 

§ 2 
 
 Targowisko gminne zwane dalej „targowiskiem” zlokalizowane jest na działce położonej            
w Gorzkowie Osadzie przy ul. Nadrzecznej (za budynkiem Gminnego Centrum Kultury). 
 

§ 3 
 
 Targowisko prowadzi Gmina Gorzków. 
 

§ 4 
 
 Targowisko w Gorzkowie Osadzie czynne jest w każdy piątek (z wyjątkiem dni 
świątecznych). 
 

§ 5 
 
 Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Gorzków. 
 

§ 6 
 
 Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych przepisami prawa                
i niniejszym regulaminem. 
 

§ 7 
 
 Do sprzedaży na targowisku uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 
 

§ 8 
 
1. Na targowisku dopuszcza się sprzedaż towarów, z wyjątkiem: 

1) napojów alkoholowych; 
2) nafty, benzyny, oleju napędowego, trucizn, środków leczniczych z wyjątkiem ziół; 
3) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych; 
4) grzybów i przetworów grzybowych (z wyjątkiem uprawnych) bez wymaganego atestu lub 
certyfikatu wydanego przez właściwy organ; 

5) dziczyzny; 
6) zagranicznych banknotów i monet oraz papierów wartościowych; 
7) środków ochrony roślin; 
8) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób 
szczegółowy na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Przetwory mięsne mogą być sprzedawane przy wykorzystaniu specjalistycznych środków 
transportowych służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów, zapewniających 



odpowiednie warunki sanitarne. 
 

§ 9 
 
 Na targowisku obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. 
 

§ 10 
 
 Sprzedający na targowisku zobowiązani są do: 

1) przestrzegania regulaminu targowiska; 
2) uiszczenia opłaty targowej w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Gorzków w drodze 
uchwały i okazywania dowodu tej opłaty osobom upoważnionym do kontroli; 

3) utrzymania stanowiska handlowego w czystości i porządku, a po zakończeniu 
sprzedaży uporządkowanie miejsca i usunięcie odpadów do ustawionych pojemników; 

4) nie blokowania dróg wjazdowych oraz ciągów pieszych. 
 

§ 11 
 
 Używane na targowisku narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz 
powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia 
prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 
 

§ 12 
 
 Za znajdujące się na placu targowym towary, opakowania i urządzenia odpowiada ich 
właściciel. 
 

§ 13 
 
 Kontrolę na targowisku mogą prowadzić:  

1) osoby upoważnione przez Wójta Gminy Gorzków; 
2) organy uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 14 

 
1. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do umieszczenia regulaminu targowiska oraz 
stawek opłaty targowej w miejscu ogólnie dostępnym tak, aby wszyscy biorący udział         
w handlu na targowisku mieli możliwość zapoznania się z nimi. 

2. Prowadzący targowisko zobowiązany jest również do informowania właściwych organów     
i służb o każdym przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 15 

 
 Traci moc uchwała Nr XX/128/2008 Rady Gminy Gorzków z dnia 17 listopada 2008 r.        w 
sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska gminnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego         z 
2009 r. Nr 17, poz. 616). 
 

§ 16 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzków. 
 

§ 17 
 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 


