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z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk
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 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 r.,
Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy
i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się lokalizację targowisk:
a) targowisko gminne w Sieniawce przy ulicach Bogatyńskiej-Świerczewskiego, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały,
b) targowisko miejskie w Bogatyni przy ulicy Waryńskiego.
§ 2. Uchwala się regulamin targowisk, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta
Bogatynia nr 46/94 z dnia 4 października 1994 r. w
sprawie lokalizacji targowisk, nr XLVII/432/97 z dnia
5 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady

Gminy i Miasta w Bogatyni nr 46/94 z dnia 4 października 1994 r. w sprawie lokalizacji targowisk,
nr 48/94 z dnia 4 października 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w Sieniawce, oraz
nr 132/95 z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 48/94 Rady Gminy
i Miasta w Bogatyni z dnia 4 października 1994 r.
w sprawie regulaminu targowiska gminnego w Sieniawce.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta:
Patryk Stefaniak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/293/
/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 8 lutego 2012 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/293/
/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 8 lutego 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO W SIENIAWCE I MIEJSKIEGO W BOGATYNI
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego w Sieniawce i targowiska miejskiego w Bogatyni.
§ 2. 1. Właścicielem
targowiska
gminnego
i miejskiego jest Gmina Bogatynia
2. Targowisko gminne w Sieniawce obejmuje teren działki położonej w Sieniawce przy ul. Bogatyńskiej i Świerczewskiego, a w Bogatyni przy ulicy
Waryńskiego.
3. Administratorem targowisk jest Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Targowisko gminne w Sieniawce czynne jest
codziennie w godzinach od 800−1600.
5. Targowisko miejskie w Bogatyni czynne jest
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach
od 800– 1600.
Warunki uczestnictwa w targach
§ 3. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na
targowisku gminnym i miejskim są:
a) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
b) producenci rolni posiadający dokument potwierdzający, że są płatnikami podatku rolnego,
c) działkowcy sprzedający własne produkty rolne,
d) zbieracze runa leśnego.
§ 4. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku
zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości.
2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być
używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące
w obrocie towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne)
3. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku
powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz
powinny być ustawione i używane w sposób pozwalający kupującemu stwierdzić prawidłowość i rzetelność
ważenia i mierzenia.
4. Za aktualizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.
5. Sprzedaż towarów odbywa się na targowisku
w miejscach handlowych (stoiskach) do tego wyznaczonych.
6. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie pawilonów, straganów, ław, stołów, wiesza-

ków i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać
się w granicach wyznaczonych stanowisk handlowych
lub miejscach wskazanych przez obsługę targowiska.
7. Każdy ze sprzedających może zająć tyle stanowisk handlowych za ile uiścił opłatę.
8. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko
w określonych granicach miejsca lub obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.
9. Towary muszą być wystawiane do sprzedaży
tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich obiektów,
z których prowadzona jest sprzedaż.
10. Zabrania się handlu na drogach dojazdowych,
dojściach i innych ciągach komunikacyjnych.
§ 5. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane
wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na
mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że
ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (ograniczeń, nakazów, zakazów), z wyjątkiem:
a) nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego,
trucizn, środków leczniczych,
b) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych
z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,
papierów wartościowych, zagranicznych banknotów i monet,
c) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych oraz przedmiotów ekwipunku wojskowego,
d) rzeczy pochodzących z przestępstwa lub co do
których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła
nabycia,
e) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana,
f) kaset magnetofonowych i magnetowidowych, płyt
CD, DVD – bez właściwego zezwolenia,
g) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie życia ludzkiego oraz artykułów
zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych, pochodzących z kradzieży,
h) sprzedaży żywych zwierząt,
i) innych towarów, których sprzedaż zabroniona jest
na podstawie odrębnych przepisów.
2. Na Targowisku w handlu okrężnym (obwoźnym i obnośnym) zabroniona jest sprzedaż następujących środków spożywczych bez opakowań jednostkowych:
a) mleko niepasteryzowane i niepoddane obróbce
termicznej oraz przetwory mleczne wtym lody,
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b) tłuszcze roślinne i zwierzęce,
c) mięso i przetwory mięsne oraz podroby przetwory
podrobowe zwierząt rzeźnych,
d) drób bity i przetwory drobiowe oraz podroby
i przetwory podrobowe z drobiu,
e) dziczyzna i przetwory z dziczyzny,
f) przetwory rybne,
g) potrawy i wyroby garmażeryjne do bezpośredniego
spożycia,
h) przetwory grzybowe,
i) pieczywo i wyroby ciastkarskie.
§ 6. 1. Na terenie targowiska dopuszczalna jest
sprzedaż grzybów świeżych rosnących w warunkach
naturalnych pod warunkiem uzyskania atestu i umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku
grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
2. Na targowisku dopuszcza się do sprzedaży
w opakowaniach jednostkowych suszone grzyby,
które rosły w warunkach naturalnych i uzyskały atest.
Przepisy porządkowe
§ 7. 1. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów szkodliwych dla zdrowia.
2. Zabrania się prowadzenia gier hazardowych
oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.
3. Zabrania się sprzedaży, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.
4. Zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska.
5. Wrzucania do worków potłuczonych butelek,
luster, słoików i innych przedmiotów powodujących
ich uszkodzenie.
6. Prowadzenia handlu poza obszarem do tego
wyznaczonym np. na jezdniach, chodnikach, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych.
7. Parkowania na targowisku pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem
sprzedaży.
8. Pozostawiania na targowisku wszelkich urządzeń, pojazdów nie będących własnością Gminy Bogatynia poza ustalonymi godzinami otwarcia.
§ 8. 1. Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące
sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do
uiszczenia opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży
(opłata dzienna) wg stawek ustalonych uchwałą Rady
Gminy i Miasta Bogatynia.
2. Opłatę targową oraz inne opłaty, pobiera inkasent posiadający identyfikator, który zobowiązany jest
do wydania kwitariusza (dowodu opłaty targowej).
3. Dowód opłaty targowej winien być zachowany
do chwili opuszczenia targowiska i okazania do kontroli osobom upoważnionym.
4. Nie posiadanie w czasie kontroli dowodu
wpłaty opłaty targowej, pociąga za sobą obowiązek jej

uiszczenia, lub zakaz handlu na zajmowanym stanowisku w danym dniu.
5. Administrator pobiera opłatę targową z tytułu
rezerwacji stanowisk handlowych. Przetrzymywanie
towaru w obiekcie handlowym oraz jego zamknięcie
chociażby w części, traktowane jest jako rezerwacja
stanowiska.
6. Opłacenie rezerwacji następuje na okres jednego miesiąca. odnowienie rezerwacji następuje od
25 do ostatniego dnia miesiąca na miesiąc następny.
7. Osobie z wykupioną rezerwacją gwarantuje się
możliwość handlu na danym stanowisku, pod warunkiem zajęcia go do godz. 830.
8. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.
§ 9. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku
zobowiązane są do:
a) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających doprowadzenia działalności handlowej, ważnego dowodu uiszczenia
opłaty targowej.
b) gromadzenia śmieci w foliowych zrywkach lub
reklamówkach i wrzucania do worków,
c) wiązania makulatury w paczki lub rolki wielkości
umożliwiającej załadowanie do kontenera i złożyć
obok worków na śmieci
d) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,
e) utrzymywania czystości i estetycznego wyglądu
miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż,
f) po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno
być pozostawione w stanie czystymi uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte,
g) zabrania się pozostawiania na placu i w jego najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych,
h) przestrzegania niniejszego regulaminu i przepisów
ppoż.,
i) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,
j) każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.
§ 10. 1. Upoważnionymi do przeprowadzania
kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy na podstawie
upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
Policja, Straż Miejska.
2. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące
sprzedaży winny okazać ważny dowód opłaty targowej, dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej oraz zajmowania konkretnego
stanowiska handlowego.
§ 11. 1. Właściciel targowiska jest zobowiązany
do:
a) zapewnienia czystości i porządku na targowisku,
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b) wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku
regulamin targowiska, informację o opłacie targowej oraz komunikaty tematycznie związane z prowadzeniem targowiska,
c) czuwania nad przestrzeganiem regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień,
d) zapewnienia prawidłowego wykonywania prac
z zakresu utrzymania czystości i porządku.
§ 12. Osoby handlujące na targowisku nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, mogą zostać

usunięte z targowiska przez właściciela targowiska,
osobę nadzorującą targowisko, samodzielnie lub przy
pomocy odpowiednich służb porządkowych.
§ 13. Skargi i wnioski związane z działaniem targowiska przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia lub osoba przez niego upoważniona.
§ 14. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności karnoadministracyjnej stosownie do przepisów kodeksu
cywilnego lub innych przepisów.

