Projekt
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4, ust. 3 i 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn zm .)
Rada Miejska w Orzeszu uchwala
§ 1. Ustala się Regulamin Targowiska w Orzeszu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia....................2014 r.
REGULAMIN TARGOWISKA W ORZESZU

§ 1. 1. Prowadzenie Targowiska w Orzeszu jest zadaniem własnym Gminy Orzesze, służącym zaspokojeniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.
2. Właścicielem targowiska w Orzeszu zlokalizowanego na działkach nr 1334/216, 1359/219, 1308/219,
1362/219 jest Gmina Orzesze.
3. Targowisko w Orzeszu jest prowadzone i zarządzane w imieniu Gminy Orzesze, przez gminną jednostkę
organizacyjną - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu przy ul.
Wieniawskiego 4.
4. Obowiązkiem
prowadzącego
targowisko
jest
zarządzanie
targowiskiem,
zgodnie
z regulaminem targowiska , zaleceniami Burmistrza Miasta Orzesze oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Targowisko czynne jest codziennie za wyjątkiem niedziel i świat w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od
pracy w nastepująych godzinach :
a) od poniedziałku do piątku
b) w soboty

- 6.oo - 15.oo
- 6.oo - 13.oo

6. Dopuszcza się funkcjonowanie targowiska w niedziele i święta w czasie trwania festynów i odpustów.
7. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.
§ 2. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są w szczególności: producenci rolni, przedsiębiorcy
i osoby posiadające uprawnienia do wykonywania rzemiosła lub trudniące się wytwórczością ludową bądź
artystyczną oraz sprzedające runo leśne.
§ 3. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane, wszelkie prawem dopuszczone towary z wyłączeniem tych,
których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.
2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych
przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych.
§ 4. 1. Targowisko posiada dwa rodzaje stanowisk handlowych: zadaszone i niezadaszone.
2. Spośród istniejących stanowisk handlowych wyznaczona się w planie targowiska miejsca do sprzedaży
produktów rolno-spożywczych.
3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych,dopuszcza się możliwość
zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.
§ 5. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do uiszczenia następujących opłat :
a) opłaty targowej, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu,
b) opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta
Orzesze,
c) opłaty za rezerwację miejsca sprzedaży na stanowisku zadaszonym i korzystanie z urządzeń znajdujących się na
targowisku , zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze i na podstawie zawartej umowy.
2. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do :
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a) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności
handlowej, posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osób uprawnionych do
kontroli,
b) prowadzenia handlu w punkcie sprzedaży wskazanym przez zarządcę,
c) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,
d) należytego korzystania z pomieszczeń i urządzeń stanowiących wyposażenie targowiska,
e) ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających aktualną legalizację,
f) utrzymania czystości w miejscu handlu, gromadzenia odpadów na swoim stanowisku, a po zakończeniu
sprzedaży do ich usunięcia na miejsca do tego przeznaczone.
§ 6. 1. Osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących
się na targowisku, regulują ją u inkasenta posiadającego stosowne upoważnienie, który zobowiązany jest wystawić
pokwitowanie pobranej należności.
2. Kwit opłat, o których mowa w ust.1 należy zachować do kontroli, którą mogą przeprowadzać osoby
upoważnione przez zarządcę, Burmistrza Miasta Orzesze oraz inne podmioty, na podstawie odrębnych przepisów.
3. Opłata o której mowa w par.5 ust.1 lit.c) będzie uiszczana na zasadach określonych w zawartej umowie.
4. Zabrania się odstępowania pokwitowań opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie
z urządzeń znajdujących się na targowisku innym osobom, za wyjątkiem zatrudnionych przez zajmującego punkt
sprzedaży.
§ 7. Zabrania się:
a) prowadzenia na targowisku gier hazardowych,
b) prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,
c) handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska,
d) pozostawiania na targowisku na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,
e) parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez
zarządcę,
f) zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów.
§ 8. 1. Dowóz towarów do punktów handlowych winien odbywać się wyłącznie w godz. od 6:00 do 8:00.
2. W wyjątkowych sytuacjach zarządca
w innych godzinach niż wymienionych wyżej.

targowiska

może

wyrazić

zgodę

na

dowóz

towaru

§ 9. 1. Obiekty handlowe i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska
oraz na ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.
2. Zarządca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby prowadzące handel na
targowisku.
§ 10. 1. Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska nieuregulowane niniejszym regulaminem bądź innymi
przepisami rozstrzyga na bieżąco zarządca targowiska.
2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy zgłaszać w siedzibie zarządcy targowiska.
§ 11. Nie zastosowanie się do poleceń zarządcy targowiska dotyczących organizacji bądź porządku na
targowisku stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.
§ 12. Osoby, które naruszyły przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny zgodnie z kodeksem
wykroczeń.
§ 13. Za realizację regulaminu odpowiada zarządca targowiska przy pomocy Straży Miejskiej lub innych służb
porządkowych.
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