U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 7 października 2009r.
w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska na Placu Targowym przy ul.
Głowackiego 40 w Brzesku
Na podstawie art.7, ust.1, pkt 11,oraz art.40, ust.2 pkt 4 i art.42 ustawy z dnia 8marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/.

Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje :
§ 1.
Ustala się Regulamin Targowiska na Placu Targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeska.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr VII/80/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 1999r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XLVI(330)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 7 października 2009r.

REGULAMIN TARGOWISKA
na Placu Targowym w Brzesku
przy ul. Głowackiego 40
I. Terminy i czas trwania targów.
§ 1.
1.Plac targowy przy ulicy Głowackiego 40 w Brzesku czynny jest codziennie:
- w okresie letnim tj. od 1 marca do 31 października :
a) w dni targowe (wtorek, piątek) od godz. 500 do godz.1700
b) w pozostałe dni od godz. 600 do godz.1700.
- w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 28 lutego (29) :
a) w dni targowe (wtorek, piątek) od godz. 500 do godz.1600
b) w pozostałe dni od godz. 600 do godz.1600.
Handel w soboty (plac A, B) do godziny 1500
Po wyznaczonych wyżej godzinach w czasie do 30 minut należy opuścić teren targowiska
(dotyczy klientów i sprzedawców).
2.Upoważnia się Burmistrza Brzeska do zmiany czasu pracy placu targowego.

II. Warunki uczestnictwa w targach
§ 2.
1.Na placu targowym sprzedaż mogą prowadzić :
a) osoby fizyczne, osoby prawne posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub
ewidencji działalności gospodarczej,
b) rolnicy posiadający dokument potwierdzający, iż są płatnikiem podatku rolnego,
c) inne osoby fizyczne w zakresie sprzedaży produktów używanych, będących ich
własnością.
2.Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są do wykupienia u administratora
placu targowego biletu opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej
(administrator zobowiązany jest do wydawania pokwitowania wg. ustalonego wzoru).
3.Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku obowiązane są wywiesić w miejscu swego
stoiska handlowego szyld z nazwą i siedzibą firmy, a osoby fizyczne z nazwiskiem i
imieniem oraz miejscem zamieszkania.

III. Plac Targowy prowadzi Inkasent-Administrator
(zwany w dalszej części regulaminu Administratorem).
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Administrator placu zobowiązany jest do zapewnienia pełnej możliwości kontrolowania przez
kompetentne organy prawidłowości i legalności prowadzonej na placu targowym działalności
gospodarczej oraz przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4.
Do obowiązków Administratora placu targowego należy w szczególności:
1) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów regulaminu oraz wydawanie stosownych
poleceń,
2) wstrzymywanie sprzedaży towaru, który nie powinien być sprzedawany na placu
targowym a w przypadku podejrzenia o jego szkodliwości zawiadomienie organu
sanitarnego.

IV. Przepisy ogólne
§ 5.
1. Wyznacza się stałe miejsca sprzedaży:
a) artykułów żywnościowych,
b) artykułów przemysłowych,
c) innych artykułów o znacznej masie sprzedaży,
d)zwierząt i drobiu.
2. Punkty sprzedaży odzieży używanej i innych używanych przedmiotów nie mogą być
usytuowane obok punktów sprzedaży artykułów żywnościowych.
3.Miejsca do prowadzenia handlu okrężnego na terenie placu targowego określa
Administrator placu targowego.
4.Miejsca sprzedaży nie mogą być odstępowane innej osobie, przez osobę której to miejsce
wyznaczono.
§ 6.
Do obowiązków prowadzących handel na placu targowym należy:
a)przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz przepisów higieniczno-sanitarnych,
przemysłowych, handlowych, porządkowych,
b)nie przeszkadzanie innym w sprzedaży i zakupie,
c)uwidocznienie na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający
prostą i nie budzącą wątpliwości informację o wysokości tych cen.
§ 7.
1.Dowóz towarów do punktów handlowych targowiska na placu „A”(jak w zał. graficznym) może
odbywać się wyłącznie w godz. od 600 do 800 i od 1500 -1600 (w okresie letnim do 1700).
2.W wyjątkowych sytuacjach administrator placu targowego może wyrazić zgodę na dowóz
towaru w innych godzinach niż wyżej wymieniono.
3.Czynności wyładowczo - załadowcze na placu nie powinny przekraczać 20 min i nie
powinny powodować utrudnień w ruchu kołowym i pieszym.
§ 8.
Zabrania się :

1)handlu na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach placu targowego,
2)parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach
-3wyznaczonych przez administratora.
3)wjazdu na teren targowiska ogrodzonego pojazdów o masie całkowitej pow.5t,
4)zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów,
5)wieszania reklam, anten bez zgody administratora,
6)pozostawienie na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie
porządku.
§ 9.
1.Artykuły żywnościowe winny być sprzedawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
sanitarnymi.
2.Do ważenia i mierzenia towarów należy używać wyłącznie urządzeń i miar posiadających
aktualną legalizację.
3.Zwierzęta wprowadzane na targowisko powinny odpowiadać wymogom ustawy
weterynaryjnej i powinny być wnoszone lub wwożone w specjalnych klatkach.
§ 10.
1. Ustala się na placu targowym 220 miejsc do rezerwacji wg załącznika graficznego do
niniejszego regulaminu. Do zmiany ilości miejsc rezerwowanych upoważnia się
Burmistrza Brzeska.
2. Za rezerwację miejsc na placu targowym oraz za świadczenia dodatkowe udzielone
sprzedawcom pobierane są opłaty wg stawek i zasad ustalonych przez Burmistrza
Brzeska.

V. Towary dopuszczone do sprzedaży na placu targowym.
§ 11.
1.Przedmiotem handlu na targowisku mogą być artykuły spożywcze i przemysłowe z
wyłączeniem :
• napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa o zawartości alkoholu poniżej 1,5%
alkoholu),
• spirytusu (denaturatu) skażonego,
• środków odurzających lub psychotropowych,
• substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych,
szkodliwych dla zdrowia,
• kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej
cechy probierczej,
• zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,
• papierów wartościowych,
• broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków
obezwładniających oraz służących do ostrzeliwania, amunicji alarmowej i sygnałowej,
• amunicji, materiałów wybuchowych,
• innych artykułów i produktów , których sprzedaż jest zabroniona na podstawie
odrębnych przepisów.

2.W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów wymienionych w ust.1 Administrator
powiadomi o tym fakcie właściwe organy/m.in. Policję, Państwowego Inspektora
Sanitarnego, Państwową Inspekcję Handlową.
-43.Grzyby surowe dziko rosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora – wolno
sprzedawać pod warunkiem umieszczania informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i
adresu sprzedawcy.
4.Na placu „B” i „C” dopuszcza się sprzedaż artykułów pirotechnicznych.
5.Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.
6.Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych.

VI. Przepisy porządkowe.
§ 12.
1.Nadzór nad placem targowym sprawuje Burmistrz zaś administrację placem targowym
wykonuje Administrator placu targowego działający na podstawie odrębnej umowy.
2.Burmistrz może wprowadzić zarządzeniem zasady powoływania i funkcjonowania Rady
Placu Targowego.
§ 13.
1.Za handel na placu targowym pobiera się opłatę targową dzienną w wysokości określonej
odrębna uchwałą Rady Miejskiej .
2.Opłatę targową pobiera /wydając pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania/
Inkasent wyznaczony przez Radę Miejską.
3.Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu
targowego i okazywać na żądanie prowadzącego targowisko lub innych organów
kontrolujących.
4. Brak powołanego dowodu uiszczenia opłaty targowej traktowany jest jak jej nie
uiszczenie.
§ 14
Parkowanie na placu targowym dozwolone jest tylko w wyznaczonych i oznakowanych miejscach .
§ 15
Zajmowanie miejsc oraz ustawianie samochodów, stołów i innych urządzeń powinno się
odbywać ściśle wg wskazówek administratora placu targowego.
§ 16.
Obiekty handlowe i urządzenia handlowe ustawione bez uzgodnienia z administratorem ,
niezgodnie z planem zagospodarowania placu targowego oraz na ciągach komunikacyjnych będą
usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

VII. Świadczenia udzielane sprzedawcom.
§ 17.
Handlujący na placu targowym mogą korzystać odpłatnie z następujących usług i urządzeń
-5placu targowego :
a/.wynajmu miejsc i pomieszczeń do prowadzenia handlu,
b/pomieszczeń toalet i wc.

VIII. Przepisy Karne
§ 18.
1.Osoby winne naruszenia niniejszego regulaminu podlegają karze na podstawie
obowiązującego prawa.
2.Burmistrz Brzeska może podjąć decyzję o usunięciu z placu targowego winnego naruszenia
obowiązujących przepisów lub regulaminu na okres nie dłuższy niż 1 rok.

IX. Przepisy końcowe.
§ 19
Książka skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie Administrator placu
targowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

