UCHWAŁA NR XLI/337/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie Regulaminu Targowiska w Białym Borze
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust.2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l591, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
154, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz.1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181 poz.1337; z 2007 r. NR 48, poz.327, NR 138, poz.
974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52
poz. 420; NR 157, poz.1241). oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.
z 2007 r. nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustanawia Regulamin Targowiska w Białym Borze w następującym brzmieniu:
1. Targowisko w Białym Borze zlokalizowane na działkach nr 97/1, 97/2, 97/3
i części dz. 100 obręb 04 miasta Biały Bór czynne jest we wszystkie dni tygodnia od
godz. 5.00 do godz. 18.00.
2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Miejski w Białym Borze.
3. Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie targowiska, w tym za
pobieranie opłaty targowej jest inkasent zatrudniony przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Białym Borze.
4. Regulamin targowiska oraz stawki opłaty targowej umieszcza się na tablicy
ogłoszeń na terenie targowiska. Od osób prowadzących działalność handlową
i gastronomiczną pobierana jest dzienna opłata targowa. Dowodem uiszczenia opłaty
jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta. Stawki opłaty targowej ustalane są
uchwałą Rady Miejskiej.
5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowisku jest posiadanie dowodu
uiszczenia dziennej opłaty targowej.
6. Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna.
7. Działalność handlowa i gastronomiczna może być prowadzona:
- z pojazdów (samochody, przyczepy itp.),
- ze stoisk (stoły itp.),
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- w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.).
8. Uprawnieni do wykonywania handlu na targowisku są:
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- ze stoisk (stoły itp.),
- w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.).
8. Uprawnieni do wykonywania handlu na targowisku są:
- osoby fizyczne i
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
9. Na targowiskach nie mogą być sprzedawane:
- napoje alkoholowe,
- nafta, benzyna, spirytus skażony (denaturat), trucizny i inne materiały niebezpieczne
oraz łatwopalne,
- pojazdy mechaniczne,
- broń, amunicja, materiały oraz artykuły pirotechniczne i wybuchowe,
- inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
10. Handel środkami spożywczymi może odbywać się po spełnieniu przez
handlujących warunków określonych w odrębnych przepisach.
11. Handel artykułami pirotechnicznymi jest dozwolony wyłącznie w czasie i na
warunkach określonych w odrębnych przepisach, w tym w odpowiednim zarządzeniu
Burmistrza Białego Boru.
12. Handlujący korzystający z energii elektrycznej na targowiskach ponoszą koszty
zużytej energii na podstawie indywidualnej umowy z zarządcą targowiska.
13. Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowiskach
zobowiązane są do:
- przestrzegania regulaminu targowiska,
- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, a w
szczególności przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych,
przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta,
- zajmowania miejsc sprzedaży wskazanych przez inkasenta,
- wykonywania poleceń inkasenta,
- 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,
- umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,
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jak i po jego zakończeniu oraz wrzucania zebranych odpadów do pojemników,
przeznaczonych do tego celu,

- umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,
- zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu
jak i po jego zakończeniu oraz wrzucania zebranych odpadów do pojemników,
przeznaczonych do tego celu,
- poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione.
14. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny posiadać pełną
dokumentację dotyczącą zakresu prowadzonego handlu oraz dokument tożsamości
ze zdjęciem osoby handlującej.
15. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego zobowiązana jest do
umieszczania przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię i nazwisko
oraz adres zamieszkania.
16. Na targowiskach zabrania się:
- odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody inkasenta,
- zajmowania miejsca do sprzedaży na drogach, chodnikach, trawnikach, miejscach
parkingowych i innych miejscach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący
i utrudniający ruch,
- prowadzenia gier hazardowych,
- spożywania napojów alkoholowych
17. Inkasent zobowiązany jest do:
- wskazania osobom prowadzącym sprzedaż miejsca jej prowadzenia,
- nadzoru w zakresie utrzymania porządku i czystości na targowisku,
- czuwania nad przestrzeganiem postanowień regulaminu targowiska.
18. Targowisko winno być wyposażone w odpowiednie stoły i pojemniki do
gromadzenia odpadów.
19. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa
ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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