Uchwała Nr XXXIII/161/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy w
Sadownem uchwala, co następuje:
§1.

Uchwala się regulamin targowiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do
Uchwały Nr XXXIII/161/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 marca 2017 roku

Regulamin Targowiska Gminnego w Sadownem
§1.
1. Targowisko Gminne zlokalizowane na działce o numerze 370/4 w Sadownem, czynne
jest we wtorki i w piątki od godziny 6.00 do 16,00 oraz w pozostałe dni tygodnia
w uzgodnieniu z Nadzorującym.
2. Targowisko prowadzi Gmina Sadowne.
3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Sadowne.
§2.
Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowiskach są osoby, które:
1) uiściły obowiązującą opłatę targową ustaloną odrębną uchwałą Rady
Gminy za zajęte miejsce handlu,
2) przestrzegają regulamin targowisk oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
§3.
Na targowiskach zabrania się sprzedaży:
1) dziczyzny,
2) pieczywa i wyrobów ciastkarskich nie opakowanych, z wyjątkiem
sprzedaży z pojazdów do tego przystosowanych,
3) napojów alkoholowych,
4) spirytusu, denaturatu skażonego, trucizn, środków leczniczych,
5) zagranicznych banknotów i monet,
6) broni, amunicji i materiałów wybuchowych, petard i rac,
7) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
8) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów z
wyjątkiem losów loterii książkowych oraz prowadzenia gier hazardowych,
9) innych towarów, których sprzedaż uwarunkowana jest posiadaniem
koncesji lub zezwoleniem oraz towarów, których sprzedaż uwarunkowana
jest posiadaniem koncesji lub zezwoleniem oraz towarów, co do których
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia.
§4.
Do obowiązków sprzedającego należy:
1) wnieść opłatę targową u inkasenta opłaty targowej,
2) na żądanie upoważnionych osób okazać się pokwitowaniem uiszczenia
opłaty targowej,
3) uwidocznić nazwisko, imię właściciela lub nazwę firmy oraz adres
zamieszczenia lub siedziby firmy,
4) przestrzeganie regulaminu targowiska.

§5.
Do zadań Nadzorującego należy:
1) wyznaczenie miejsca handlu na targowisku,
2) kontrolowanie wszystkich sprzedających czy posiadają pokwitowanie o
uiszczeniu opłaty targowej,
3) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu,
4) utrzymanie porządku i czystości na targowisku
§6.
Osoby, które nie przestrzegają przepisów niniejszego regulaminu mogą być usunięte z
targowiska przez Nadzorującego.

