Uchwała Nr XXII / 346 / 2008
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk
Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§1.
Ustala się lokalizację targowisk Gminy Miasta Dębica przy ul. Kraszewskiego
w Dębicy – „Plac Zieleniak” i „Plac Bazar”.

§2.
Uchwala się „Regulamin targowisk Gminy Miasta Dębica”, o następującej treści:

Regulamin targowisk Gminy Miasta Dębica
§1.
1. Targowiska miejskie czynne są codziennie od godz. 500 – 1800 .
2. Plac targowy przeznaczony jest na działalność handlową.
3. W godzinach 500 – 700 i

1500 - 1600 dozwolony jest wjazd samochodami osób

handlujących, celem dostarczenia towaru na swoje stanowiska handlowe.
4. Na placu targowym znajdują się pomieszczenia sanitarne dostępne w godzinach
funkcjonowania targowiska.

Postanowienia ogólne
§2.
1. Na placu targowym zabrania się:
a) wprowadzania do obrotu handlowego towarów zabronionych,
b) spoŜywania alkoholu oraz zakłócania porządku i spokoju publicznego,
c) zanieczyszczania terenu placu targowego i niszczenia urządzeń wyposaŜenia
placu,
d) organizowania gier hazardowych oraz sprzedaŜy towarów w drodze
publicznych losowań i przetargów.
2. Osoby przebywające na placu targowym winny utrzymywać czystość.
3. Umieszczanie reklam i innych podobnych urządzeń na placu targowym jest
dozwolone po uzyskaniu stosownej zgody właściciela lub zarządzającego placem
targowym oraz po uprzednim uiszczeniu opłat wynikających z tego tytułu.
4. Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom
karno-administracyjnym, w tym takŜe mogą być nie dopuszczone do handlu lub
usunięte z placu targowego.
5. Osoby, które dopuszczą się zniszczenia mienia właściciela placu targowego poza
odpowiedzialnością karno-administracyjną zobowiązane są do naprawienia szkody
w pełnej wysokości jej spowodowania.
6. W sytuacjach zagraŜających Ŝyciu lub zdrowiu ludzi, nagłych zdarzeń losowych,
klęsk Ŝywiołowych, remontów targowiska i w kaŜdej innej uzasadnionej sytuacji
właściciel

lub

zarządzający

placem

targowym

jest

upowaŜniony

do zawieszenia działalności placu targowego. Zawieszenie działalności placu
targowego moŜe być częściowe lub całkowite.
7. Regulamin funkcjonowania placu targowego moŜe być zmieniony w kaŜdym
przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa lub zaistnieje konieczność
wprowadzenia zmian organizacyjnych przez właściciela i zarządzającego placem
targowym.
8. Wszelkie uwagi i zaŜalenia na temat działalności targowiska miejskiego naleŜy
kierować do Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy.
9. Prowadzący

targowisko

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

pozostawione

na targowisku mienie.
10. Pracownicy obsługi targowiska zobowiązani są do posiadania słuŜbowych
identyfikatorów i noszenia kamizelek identyfikujących.
11. Inkasent dokonujący poboru opłaty targowej kaŜdorazowo potwierdza pobranie
opłaty paragonem, będącym drukiem ścisłego zarachowania.
12. Opłatę targową dotyczącą sprzedaŜy poza placami targowymi moŜna uiszczać
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ulicy Ratuszowej.

§3.
1. Działalność handlowo-usługową na placu targowym mogą prowadzić osoby
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej.
2. Osoby dokonujące sprzedaŜy na targowisku zobowiązane są do posiadania
aktualnych dokumentów potwierdzających toŜsamość.
3. Obiekt handlowy, a takŜe stoisko osoby dokonującej sprzedaŜy na targowisku
powinien być oznaczony imieniem i nazwiskiem, a takŜe adresem osoby lub firmy
prowadzącej działalność handlową.
4. Osoby dokonujące sprzedaŜy na placu targowym są zobowiązane do przestrzegania
niniejszego regulaminu, innych przepisów prawnych regulujących zakres
prowadzonej działalności a takŜe przepisów sanitarnych, poŜarowych, BHP
i porządkowych oraz do zachowania ogólnie przyjętych norm współŜycia
społecznego.
5. Osoby dokonujące sprzedaŜy na terenie targowiska są zobowiązane do utrzymania
czystości i porządku w obrębie swojego stanowiska handlowego i po zakończeniu
dnia handlowego zobowiązane są do usunięcia z miejsca handlu śmieci
i nieczystości.
6. Osoby dokonujące sprzedaŜy na placu targowym zobowiązane są we własnym
zakresie i na swój koszt do zabezpieczenia swojego obiektu handlowego, stoiska
przed kradzieŜą, włamaniem lub innymi zdarzeniami losowymi. Są równieŜ
zobowiązani do podejmowania natychmiastowych działań w zakresie skutków
zalegania śniegu i lodu na dachu swojego stanowiska handlowego, a w razie

stwierdzenia zagroŜenia podjąć kroki celem uniknięcia katastrofy budowlanej.
7. Osoby dokonujące sprzedaŜy na placu targowym są zobowiązane w zakresie
objętym niniejszym regulaminem do podporządkowania się poleceniom inkasentów
oraz słuŜb wymienionych w §7 regulaminu.
8. Wszystkie osoby znajdujące się na placu targowym obowiązuje zakaz wnoszenia
i

wwoŜenia

rzeczy

mogących

stanowić

zagroŜenie

dla

zdrowia

i Ŝycia ludzi.

SprzedaŜ towarów na placu targowym
§4.
1. Zabrania się dokonywania handlu (nawet w przypadku doraźnej sprzedaŜy –
sporadycznie) na jezdniach, chodnikach, przejściach dla pieszych lub w sposób
utrudniający ruch.

2. Zabrania się odstępowania i podnajmowania miejsca sprzedaŜy przez osoby,
którym miejsce to zostało wyznaczone przez inkasenta.

3. Zabrania się utrudniania działalności handlowej innym Kupcom prowadzącym
sprzedaŜ na placu targowym.
§5.
1. Na placu targowym zabrania się sprzedaŜy następujących towarów:
a) napojów alkoholowych,
b) nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego (denaturatu), trucizn, środków
leczniczych,
c) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
d) zagranicznej waluty,
e) papierów wartościowych,
f) broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,
g) przedmiotów ekwipunku wojskowego,
h) mięsa i dziczyzny, drobiu bitego, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,
i) wszystkich artykułów, których sprzedaŜ jest zabroniona na podstawie
odrębnych przepisów.
2. Handel artykułami spoŜywczymi moŜe być prowadzony wyłącznie na stanowiskach

spełniających wymagania przewidziane w handlu tymi artykułami.
3. Dopuszcza się do sprzedaŜy:
a) napoje

chłodzące

tylko

w

hermetycznie

zamkniętych

opakowaniach

jednostkowych,
b) artykuły spoŜywcze przeznaczone do bezpośredniego spoŜywania włącznie
w naczyniach jednorazowego uŜytku,
c) grzyby;
- surowe, dziko rosnące po uzyskaniu klasyfikacji przez klasyfikatora i pod
warunkiem umieszczenia w miejscu sprzedaŜy informacji o gatunku grzybów oraz
nazwiska i adresu sprzedawcy,
- suszone, które uzyskały atest grzyboznawcy pod warunkiem umieszczenia ich
w jednostkowych opakowaniach oznakowanych w sposób umoŜliwiający
identyfikacje rodzaju i producenta.
§6.
1. Do waŜenia lub mierzenia towarów mogą być uŜywane wyłącznie jednostki miar
obowiązujące w obrocie towarowym tj. sztuka, metr, litr, kilogram i ich pochodne.
2. Wagi uŜywane na targowiskach winny posiadać waŜną cechę legalizacyjną oraz
powinny być ustawione i uŜytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli
moŜliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności waŜenia i mierzenia.
3. Osoba prowadząca handel na placu targowym jest zobowiązana uwidocznić
na towarach wystawionych do sprzedaŜy ceny, w sposób zapewniający prostą
informację o ich wysokościach.
§7.
SprzedaŜ towaru objętego zakazem o którym mowa w § 5 ust. 1 zostanie wstrzymana
przez do tego upowaŜnioną osobę reprezentującą właściciela i zarządzającego placem
targowym (inkasenta), który jest zobowiązany powiadomić odpowiednio w/g
właściwości:
- Komendę Powiatową Policji w Dębicy
- Powiatowego Inspektora Weterynarii Dębicy
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy.

Opłaty
§8.
1. Od osób prowadzących handel na placu targowym nie będących podatnikami
podatku od nieruchomości pobiera się opłatę targową dzienną za pośrednictwem
inkasenta placu targowego, według stawek zgodnych z aktualnie obowiązującą
Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 jest podana do wiadomości na tablicy
ogłoszeń.
3. Opłatę targową pobiera się niezaleŜnie od naleŜności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z innych usług świadczonych przez zarządzającego
placem targowym.

4. Dowody uiszczenia opłaty targowej naleŜy zachować do chwili opuszczenia
targowiska i okazać go do kontroli upowaŜnionych organów.

Kontrole
§9.
1. Do

dokonywania

kontroli

przestrzegania

zasad

niniejszego

regulaminu

upowaŜnieni są pracownicy posiadający stosowne upowaŜnienie podpisane przez
Burmistrza Miasta Dębicy lub posiadający legitymację słuŜbową.
2. Do dokonywania kontroli opłaty targowej mają prawo:
a) pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy upowaŜnieni przez Burmistrza
Miasta Dębicy
b) StraŜ Miejska w Dębicy
3. Na Ŝądanie kontrolującego sprzedający ma obowiązek okazać dzienną opłatę
targową.
4. Za brak waŜnej opłaty targowej uwaŜa się równieŜ paragon z mniejszym od
obowiązującego nominałem lub inny, niŜ przekazany przez inkasenta.
5. Na kaŜde Ŝądanie przedstawicieli właściwych organów upowaŜnionych do kontroli
oraz zarządcy placu targowego oraz inkasenta, osoby dokonujące sprzedaŜy winny
okazać dokumenty upowaŜniające do prowadzenia działalności handlowej oraz
zajmowania konkretnego miejsca handlowego.

§3.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§4.
Traci moc Uchwała Nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji, wykazu oraz regulaminu targowisk dla miasta Dębicy.

§5.
Uchwała

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Podkarpackiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

