
RADA G M I N Y
NOWE OSTROWY

voj '6dzkie UCHWALA NR XX/1 38/201 2
RADY GMINY NOWE OSTROWY

7. dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego zlokalizowanego
na placu targowym w Ostrowach - Cukrowni

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 1 , art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z2011 r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala

, co nast$puje:

§ 1. Ustala si§ regulamin targowiska gminnego zlokalizowanego na placu
targowym w Ostrowach - Cukrowni, stanowia^cy zata^cznik do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Nowe Ostrowy.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku

Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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Uzasadnienie do uchwafy nrXX/138/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Podstaw§ prawnaw niniejszej uchwafy stanowi art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym zgodnie z ktorym, zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do zadah wtasnych gminy. Zadaniem wtasnym
gminy jest mi^dzy innymi funkcjonowanie targowiska gminnego. Z kolei art. 40 ust.
2 pkt. 4 wymienionej powyzej ustawy, organy gminy ustalajqc regulamin porzqdkowy
targowiska winny okreslic zasady i tryb korzystania z tego obiektu.

Regulamin porza^dkowy targowiska okresla w szczegolnosci:

- warunki dopuszczania do sprzedazy na targowisku,
- towary dopuszczone do handlu,
- terminy targow,
- naleznosci za prawo korzystania z urzajdzeh targowiska.

PRZEWODN!lCZy\CV
RADY GM-INY

Mirosiaw Dcbicki



Zat^cznik do uchwaty nr XX/138/2012 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 20 czerwca 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA PLACU TARGOWYM W OSTROWACH - CUKROWNI

§ 1. 1. Dla prowadzenia sprzedazy okreslonej w niniejszym regulaminie
targowisko gminne jest czynne:

1) od poniedziaiku do piajku w godzinach 6.00 - 16.00;
2) w soboty w godzinach 6.00 - 14.00.

2. Targowisko jest nieczynne w niedziele oraz dni swiajeczne ustawowo wolne
od pracy.

§ 2. Zarza^dcat targowiska jest Urzajd Gminy Nowe Ostrowy z siedziba^
w Nowych Ostrowach 80.

§ 3. Nadzor nad targowiskiem sprawuje Wojt Gminy Nowe Ostrowy.
§ 4. Terenem targowiska jest obszar wskazany w zatapzniku graficznym

do niniejszego regulaminu.
§ 5. Do prowadzenia dziatalnosci handlowej na targowisku uprawnieni

sa^ przedsi^biorcy oraz inne osoby, do ktorych nie maja^ zastosowania przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej zgodnie z art. 3
tej ustawy.

§ 6. 1. Osoby dokonuja^ce sprzedazy na targowisku, sa^ obowia/ane
do uiszczania optaty targowej za kazdy dzieh sprzedazy w wysokosci okreslonej
odrebna^ uchwatst Rady Gminy Nowe Ostrowy oraz do uiszczania innych naleznosci
wymaganych przez Zarza^dc^ targowiska za swiadczone przez niego ustugi, w tym
za korzystanie z urza^dzeh znajdujqcych sie na targowisku.

2. Inkasent zaopatrzony w identyfikator jest obowia/any wystawic
pokwitowanie uiszczenia optaty targowej.

3. Osoby dokonujc[ce sprzedazy na targowisku sa^ obowia^zane do zachowania
dowodu uiszczenia optaty targowej przez okres prowadzenia sprzedazy i okazywania
go na za^danie osob uprawnionych do kontroli.

4. Brak dowodu optaty targowej podczas kontroli pociajga za soba^ obowia^zek
jej natychmiastowego uiszczenia u inkasenta.

§ 7. 1. Na targowisku dozwolone jest prowadzenie sprzedazy artykutow
spozywczych oraz przemystowych, z wyja^tkiem:

1) napojow alkoholowych, srodkow odurzaja^cych i substancji psychotropowych;
2) nafty, benzyny, innych paliw;
3) spirytusu skazonego;
4) substancji i mieszanin niebezpiecznych;
5) produktow leczniczych i wyrobow medycznych;
6) broni, amunicji, materiatow wybuchowych i wyrobow pirotechnicznych (w tym
sztucznych ogni, petard, rac);
7) materiatow budowlanych i opalowych;
8) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotow;
9) walut obcych oraz dewiz;
10) srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego;
11) suplementow diety;
12) srodkow spozywczych zafatszowanych, zepsutych lub szkodliwych dla zdrowia
lub zycia cztowieka;
13) artykutow pochodza^cych z przestepstwa lub nielegalnego zrodla;



14) innych artykufow, obj^tych zakazem sprzedazy na podstawie odr^bnych
przepisow prawa.

2. Sprzedaz grzybow, w tym suszonych oraz przetworow grzybowych moze
bye prowadzona na zasadach okreslonych w obowia/ujapych przepisach prawa.

3. W dni targowe wyznaczone niniejszym regulaminem na targowisku
zabronione jest prowadzenie sprzedazy zwierzaj. Przed swi^tami Bozego
Narodzenia dopuszcza si§ prowadzenie sprzedazy zywych ryb zgodnie
z obowictzuja^cymi przepisami prawa, w terminie i na zasadach uzgodnionych
z Zarzajdca^ targowiska.

§ 8. Na targowisku zabrania si§:
1) spozywania napojow alkoholowych;
2) reklamy i promocji wyrobow tytoniowych oraz napojow alkoholowych;
3) prowadzenia sprzedazy w drodze publicznych losowah;
4) organizowania i prowadzenia gier hazardowych i oszukahczych.

§ 9. Wjazd na teren targowiska dozwolony jest wyta^cznie dla pojazdow,
z ktorych prowadzona jest sprzedaz oraz stuza^cych dla dowozu towarow.

§ 10. Osoby prowadza^ce sprzedaz na targowisku sa_ obowia/ane do:
1) dokonywania sprzedazy w miejscu wyznaczonym przez Zarza^dc^ targowiska;
2) uwidaczniania cen na wystawianych towarach;
3) uzywania urzajJzeh pomiarowych (wag) z wazna^ cecha^ legalizacji oraz w sposob

umozliwiajapy stwierdzenie prawidtowosci pomiaru (wazenia);
4) utrzymywania czystosci i porza^dku w czasie trwania handlu oraz uprza^tni^cia

miejsca prowadzenia handlu po zakohczeniu sprzedazy;
5) posiadania przy sobie dokumentu umozliwiaja^cego ustalenie ich tozsamosci;
6) usuni^cia z terenu targowiska pojazdow oraz przenosnych stanowisk handlowych

najpozniej w cia^gu godziny od wyznaczonego regulaminem czasu zakohczenia
prowadzenia handlu;

7) przestrzegania postanowieh regulaminu targowiska, przepisow sanitarnych,
weterynaryjnych, przeciwpozarowych oraz poleceh Zarzajdcy targowiska
w zakresie uprawnieh okreslonych niniejszym regulaminem.

§ 11. 1. Zarzajdca targowiska czuwa nad przestrzeganiem regulaminu
targowiska, odpowiada za porzajdek, bezpieczehstwo oraz stan sanitarny targowiska.

2. Zarzajdca targowiska obowia^zany jest do uprzatai^cia terenu targowiska
na ktorym prowadzony jest handel.

3. Zarzaidca targowiska wyznacza miejsca sprzedazy oraz czuwa
nad prawidlowym ich wykorzystaniem.

4. W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedazy wbrew przepisom
regulaminu targowiska, powszechnie obowiajzuja^cym przepisom prawa
lub stwierdzenia innych uchybieh, Zarzaidca targowiska wydaje polecenia
porza^dkowe lub zawiadamia wlasciwe sluzby uprawnione do kontroli.

§ 12. Korzystanie z urzajdzeh targowiska jest bezptatne.
§ 13. Wszelkie sprawy nie uj§te w regulaminie targowiska korzystaja^cy

z targowiska uzgadniaja^ z Zarza^dcg^ targowiska.
§ 14. Skargi i wnioski w sprawach dotyczqcych dziatalnosci Zarza^dcy

targowiska oraz funkcjonowania targowiska przyjmuje Wojt Gminy Nowe Ostrowy.
§ 15. Korzystaja^cy z targowiska naruszajetcy przepisy niniejszego regulaminu

podlegaja^ karze wymierzonej w trybie i na zasadach okreslonych w obowiqzuja^cych
przepisach prawa.

PRZEWOONICZ^CY
RADY GMINY

Dqbicki
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Teren targowiska
dz. nr ew. 383/3 obn*b Ostrowy,

gmina Nowe Ostrowy


