UCHWALA Nr XXVII/254/08
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorz~dzie gminnym ((tekstjednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591, zmiany:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Dz.U. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008r. Nr 180, poz. 1111) uchwala si~, Regulamin targowiska w nast~puj&:cym brzmieniu:
REGULAMIN TARGOWISKA W POLANOWIE
§ 1. I.Targowisko w Polanowie przy ul. Wolnosci czynne jest codziennie godzinach od 7°0
do 19°°.
2. Targowisko nadzoruje Urz~d Miejski w Polanowie, kt6ry wyznacza inkasent6w do
obslugi tego targowiska i pobierania oplat targowych.
3. Upowaznia si~ Burmistrza Polanowa do zmiany godzin otwarcia targowiska lub jego
zamkni~cia dla handluj&:cych w zwi'tZku z wykorzystaniem placu przy swi~tach
panstwowych i koscielnych oraz imprezach gminnych.
4. Zmiana 0 kt6rej mowa w punkcie 3 nast@uje w formie ogloszenia, w terminie 3 dni przed
planowanym wydarzeniem.
§ 2. Uprawnieni do wykonywania handlu na targowisku s&::
1. osoby fizyczne,
2. osoby prawne,
3. jednostki organizacyjne nie posiadaj~ce osobowosci prawnej.
§ 3. 1. Na targowisku mog~ bye sprzedawane wszystkie towary z wyj~tkiem: towar6w
koncesjonowanych oraz takich, kt6rymi obrot jest niedopuszczalny z mocy prawa.
2. Inkasent jest zobowi'tZany do wstrzymania sprzedazy towaru i powiadomienia organ6w
sanitarnych i scigania, jezeli zachodzi podejrzenie, iz jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi
z kradziezy lub nielegalnego zr6dIa nabycia.
3. Zabrania si~ prowadzenia na targowisku gier hazardowych.
§ 4. 1. Miej see sprzedazy wyznaeza inkasent
2. Wyznaczonego miejsea sprzedazy osoba, kt6rej to miejsee wyznaczono nie moze zmienie,
ani tez odst~ie innej osobie.
§ 5. Zabrania si~ handlu w miejscach do tego nie przeznaczonych tj. na przejsciach dla
pieszyeh i parkingach, utrudniaj~cych komunikacj~ samochodow~ i piesz&:.
§ 6. 1. Kiosk, stragan lub namiot ustawione i wyznaezone na stale podmiotom gospodarczym
powinny bye oznaczone nazw~ i adresem przedsi~biorstwa tub imieniem, nazwiskiem i
adresem osoby fizycznej.
2. Osoba sprzedaj~ea produkty pochodzenia lesnego jest obowi'tZana do umieszczenia przy
swoim miejscu sprzedazy informacji zawieraj~cej imi~, nazwisko i adres osoby zbieraj~cej te
produkty oraz miejsce ich pochodzenia.

§ 7. 1. Osoba handluj'lca obowi'l.zana jest do umieszczenia w widocznym miejscu cen na
wystawionych towarach i poslugiwania si~ obowi'lZuj'lcymi jednostkami miar i wag
2. Do wazenia i mierzenia towarow mog'l bye uzywane wy1'l.cznie jednostki miar
obowi'lZuj'lce w obrocie towarowym.
3. Narz~dzia pomiarowe uz:ywane na targowisku musz'l posiadae wazn'l cech~ legalizacyjn'l
oraz powinny bye ustawione w ten spos6b, aby kupuj'lcy mieli mozliwose stwierdzenia
prawidlowose i rzetelnosc wazenia i mierzenia.
§ 8. 1. Na targowisku pobiera si~ oplat~ targow'l:., kt6rej wysokose, zasady poboru okresla
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2. Inkasent targowiska pobiera od os6b prowadz'lcych handel na targowisku oplat~ targow'l.
Wy1'lcznym dowodem uiszczenia oplaty targowej jest pokwitowanie wystawione przez
inkasenta, kt6re nalezy zachowae do czasu opuszczenia targowiska i okazae osobom
uprawnionym przez Urz'ld Miejski do kontroli targowiska.
3. Uiszczenie oplaty targowej uprawnia do handlu na terenie targowiska jedynie w dniu jej
pobrania przez inkasenta.
§ 9. Osoby handluj'lce na targowisku zobowi'lzane S'l do biez'lcego utrzymania czystosci i
porz'ldku oraz uprz'l.tni~cia miejsc handlowania po zakoiiczeniu sprzedazy. Wszelkie
nieczystosci powstale w wyniku dzialalnosci na targowisku, handluj'lcy uprz'l.ta na sw6j
koszt.

§ 10. Wszelkie uwagi zwi'lZane z funkcjonowaniem targowiska nalezy zglaszac do inkasenta
lub Urz~du Miejskiego w Polanowie.
§ 11.
a.
b.
c.
d.

Do kontroli targowiska upowaznieni S'l:
funkcjonariusze Policji,
Straz Miej ska,
wyznaczeni pracownicy Urz~du Miejskiego w Polanowie,
odpowiednie organy kontroli wyznaczone odr~bnymi przepisami.

§ 12. 1. Osoby prowadz'lce handel na targowisku S'l obowi'lZane do bezwzgl~dnego
przestrzegania postanowien niniejszego regulaminu oraz przepis6w sanitarnych,
porz'ldkowych i przeciwpozarowych
2. Winni naruszenia niniejszego regulaminu mog'l zostac usuni~ci z placu targowego oraz
podlegaj'l sankcjom przewidzianym w odr~bnych przepisach.
§ 13. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Polanowa.
§ 14. Traci moe uchwala Nr IV/27/94 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 31 sierpnia 1994
roku w sprawie regulaminu targowiska, Uchwala Nr XXXVIII/375/98 Rady Miejskiej w
Polanowie z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie zmiany uehwaly w sprawie targowiska.
§ 15. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

