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UCHWAŁA Nr XXXII/314/09

                                             RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 27 maja 2009 roku

  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Radziszowskiej w Skawinie

 

Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust.2 pkt.3 i 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 11, ustawy z dnia 8

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z

późn.zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala  się  Regulamin  Targowiska  przy  ul.  Radziszowskiej  w  Skawinie,  stanowiący  załącznik  do

niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  od  daty  opublikowania  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Małopolskiego.

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                            Marcin Kuflowski



                        Załącznik Nr 1 do 

                        Uchwały Nr XXXII/314/09

                       Rady Miejskiej w Skawinie

                       z dnia 27 maja 2009 roku

 

 
Regulamin Targowiska przy ul. Radziszowskiej 

w Skawinie
 
 

§ 1.

 

1.      Właścicielem Targowiska położonego w Skawinie przy ul.  Radziszowskiej jest  Gmina Skawina,

która wyznacza Zarządcę  Targowiska.

2.      Targowisko przeznaczone jest na działalność handlową.

3.      Targowisko czynne jest dwa razy w tygodniu, tj. czwartki i soboty w godzinach od 5.30 ? 15.00.

4.      Obowiązkiem administratora targowiska jest utrzymanie czystości, odpowiedniego stanu sanitarno

?  higienicznego,  sprzątanie  terenu,  wywóz  nieczystości  stałych  oraz  nadzór  nad  prawidłowym

funkcjonowaniem sprzedaży.

5.      Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 2.

 

1.      Na targowisku sprzedaż mogą prowadzić:

a)      osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

lub  Ewidencji Działalności Gospodarczej,

b)      rolnicy posiadający dokument potwierdzający, iż są płatnikami podatku rolnego oraz działkowcy w

zakresie płodów rolnych.

2.      Osoby  dokonujące  sprzedaży  na  targowisku  są  zobowiązane  do  przestrzegania  niniejszego

regulaminu, przepisów sanitarnych, pożarowych, BHP oraz do zachowania ogólnych przyjętych norm

współżycia społecznego.

3.      Miejsca  sprzedaży  wyznacza  przedstawiciel  administratora  odpowiedzialny  za  targowisko,  a

sprzedaż  towarów  w  zależności  od  asortymentu  winna  odbywać  się 

w ściśle wyznaczonych miejscach.

4.      Po  zakończeniu  sprzedaży  miejsce  handlu  powinno  być  pozostawione  w  stanie  czystym  i

uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników.

 

§ 3

 



1.      Przedmiotem handlu  na  targowisku są wyłącznie  żywe zwierzęta  (drób w tym gołębie,  króliki

domowe)),  płody rolne (ziemniaki, jarzyny, owoce, zboża) sprzedawane hurtowo (worki, skrzynki)

oraz sprzedaż z samochodu innych wyrobów producenckich.

2.      Do ważenia bądź mierzenia towarów należy używać wyłącznie urządzeń i miar     posiadających

aktualną legalizację.

3.      Osoba prowadząca handel na targowisku zobowiązana jest do oznaczenia miejsca handlu szyldem

zawierającym określenie podmiotu  prowadzącego działalność gospodarczą, podmiotu prowadzonej

działalności gospodarczej, informację należy umieścić w widocznym dla kupujących miejscu.

4.      Handlujący  własnymi  płodami  winni  oznaczyć  miejsce  handlu  imieniem,  nazwiskiem  oraz

miejscowością,  w  której  są  zameldowani  na  pobyt  stały,  przy  czym  przy  sprzedaży  ziemniaków

jadalnych dodatkowo ?Nr producenta?.

5.      Przedmiotem obrotu zwierzętami mogą być wyłącznie zwierzęta, o których mowa w § 3 ust.  1

oraz:

a)      nie  podlegające zakazowi  wyprowadzenia  z  gospodarstwa w związku  ze zwalczaniem chorób

zakaźnych zwierząt;

b)      spełniające  wymagania  weterynaryjne  określane  w  przepisach  dla  handlu  zwierzętami  ?  w

przypadku gdy zwierzęta są przeznaczone do handlu;

c)      spełniające wymagania weterynaryjne określone w przepisach o przywozie zwierząt  w przypadku

gdy zwierzęta są przywiezione z państw trzecich.

6.      Sprzedaż  towaru,  co  do  którego zachodzi  uzasadnione podejrzenie,  że  jest  on szkodliwy  dla

zdrowia,  pochodzi  z  kradzieży  lub  innego  nielegalnego  źródła  nabycia,  będzie  wstrzymana  przez

administratora  targowiska,  który  zobowiązany  jest  jednocześnie  powiadomić  właściwy  organ  tj.

Komisariat  Policji  w  Skawinie,  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  Powiatowego  Lekarza

Weterynaryjnego lub Państwową Inspekcję Handlową.

7.      Handel  zwierzętami,  o  których  mowa §  3  ust.  1 na  targowisku  może  być  prowadzony  z

zachowaniem  wymogów  sanitarnych,  określonych  w  obowiązujących  przepisach  prawa,  a  w

szczególności  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt ( Dz.U. Nr 69, poz. 625 ? z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych do

prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

(Dz.U. z 2008 roku nr 11 poz. 67).

 

§ 4

 

1.      Od osób prowadzących handel na placu targowym pobiera się opłatę targową za pośrednictwem

administratora  targowiska,  według  stawek  ustalonych  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Skawinie,  który

wydaje potwierdzenia na blankietach wg. ustalonego wzoru.

2.      Wysokość opłaty o której mowa w pkt.  1 jest podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń na 

targowisku.

 

§ 5

 

1.      Do  dokonywania  kontroli  przestrzegania  zasad  niniejszego  regulaminu  upoważnieni  są 

pracownicy wskazani przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina posiadający odpowiednie upoważnienia

lub legitymację.



2.      Na  każde  żądanie  przedstawicieli  właściwych  organów  upoważnionych  do  kontroli  oraz

administratora targowiska osoby dokonujące sprzedaży winny okazać dokumenty    upoważniające do

prowadzenia działalności handlowej (wpis do ewidencji, rolnicy ? nakaz płatniczy).

 

 

§ 6

 

1.      Na targowisku zabrania się:

a)      wprowadzać do obrotu handlowego towarów zabronionych;

b)     spożywania alkoholu;

c)      zanieczyszczania terenu targowiska i niszczenia jego wyposażenia;

d)     organizowania  gier  hazardowych  oraz  sprzedaży  towarów  w  drodze  publicznych  losowań  i

przetargów;

e)      reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu;

2.      Osoby  winne  naruszeń  niniejszego  regulaminu  podlegają  odpowiednim  przepisom  karno  -

administracyjnych w tym także mogą być usunięte z targowiska w trybie    natychmiastowym.

3.      W sytuacjach  nagłych  zdarzeń  losowych,  panujących  w  terenie  chorobach  zakaźnych  wśród

zwierząt, klęsk żywiołowych, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i w każdej innej uzasadnionej sytuacji,

właściciel  lub zarządzający targowiskiem jest upoważniony do zawieszenia działalności  targowiska.

Zawieszenie targowiska może być częściowe lub całkowite.

4.      Regulamin  targowiska  może  być  zmieniony  w  każdym  przypadku,  gdy  nastąpi  zmiana

 przepisów prawa lub zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian organizowanych przez właściciela

lub zarządzającego targowiskiem.

5.      Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie administrator targowiska.


