
UCHWAŁA NR XLI/356/10  

RADY MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rydułtowy
uchwala, co następuje

§  1 .  W Regulaminie Targowiska Miejskiego przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach, wprowadzonym Uchwałą Nr
XXIII/226/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 1 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 
"Na Targowisku zabrania się: 

2. Paragraf 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: 
"Osoba prowadząca sprzedaż na targowisku miejskim ma obowiązek: 
I. Umieszczenia w widocznym miejscu informacji zawierającej następujące dane: 

II. Posiadania przy sobie dokumentu tożsamości oraz innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami.  

III. Używania do ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar powszechnie obowiązujących w obrocie
towarowym; narzędzia pomiarowe używane na terenie targowiska powinny posiadać  ważną  cechę  legalizacyjną  oraz
powinny być  ustawione lub używane w sposób, aby kupujący mieli możliwoś ć  stwierdzenia prawidłowości i rzetelności
ważenia i mierzenia.  

IV. Utrzymania czystości w obrębie miejsca handlowego; a po zakończeniu sprzedaży pozostawienia miejsca handlu
i najbliższego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym oraz usunięcia odpadów do przeznaczonych na ten cel
pojemników.  

V. Przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych oraz innych
obowiązujących w obrocie towarowym."  

3. Paragraf 1 punkt 8 otrzymuje brzmienie: 
"Sprzedaż  towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że  są  one szkodliwe dla zdrowia, pochodzą

z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, lub towarów, które nie są dopuszczone do sprzedaży na targowiskach
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, będzie wstrzymana przez administratora targowiska
miejskiego, który jest zobowiązany powiadomić  o tym fakcie właściwe służby: sanitarne, weterynaryjne, Policję,  Straż
Miejską."  

4. Paragraf 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 
"Przed godz. 8.00 i po godz. 13.00-ej stanowiska handlowe ustawione na ciągach komunikacyjnych nie powinny

stanowić  utrudnień w swobodnym dojeździe handlujących do zajmowanych przez nich stanowisk. Obowiązek umożliwienia
swobodnego dojazdu do stanowisk handlowych dotyczy całego terenu targowiska, w szczególności placu targowego wokół
zadaszonych straganów."  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzwi Miasta Rydułtowy. 

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

a) ustawiania kiosków i straganów bez zgody administratora/zarządcy targowiska oraz pozostawiania przenośnych –
przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych i osobowych po godzinach określonych w pkt 3, 

b) wystawiania, reklamowania, spożywania napojów alkoholowych."

a) nazwę przedsiębiorcy (nazwisko i imię lub firma),

b) numer i nazwę  dokumentu oraz organu wydającego dokument, będący podstawą  prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego, 

c) producenci rolni – imię i nazwisko, nr gospodarstwa oraz gminę, w której położone jest gospodarstwo.

Przewodniczący Rady Miasta 
Rydułtowy 

dr Henryk Wojtaszek 
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