Uchwała Nr XLVI(332)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu na terenie Gminy Brzesko
oraz zasad poboru opłaty targowej.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.11, art.18 ust.2 pkt.15,oraz art.40 ust.2 pkt. 4 i ust.4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.)- Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy zaopatrzenie się w płody rolne, artykuły spożywcze,
odzieżowe, tekstylne, obuwie i inne artykuły przemysłowe wyznacza się plac przy
ul. Głowackiego 40 w Brzesku na targowisko, tj. miejsce gdzie prowadzona jest sprzedaż
zwane Placem Targowym
§2
Prowadzenie targowiska oraz nadzór nad przestrzeganiem jego regulaminu powierza się
Burmistrzowi Brzeska

§3
1. Upoważnia się Burmistrza Brzeska do czasowego wydawania zezwoleń na handel w
innych punktach miasta oraz określenie warunków tego handlu.
2. Zezwolenie obejmować może dopuszczanie do handlu w innych punktach miasta w
okresie nie dłuższym niż 3 miesiące lub z okazji świąt okolicznościowych.

§4
1. Osoby handlujące dokonujące sprzedaży na targowiskach winny posiadać przy sobie
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego, względnie dokument że są płatnikiem podatku rolnego oraz
umieścić w widocznym miejscu tabliczkę zawierającą informacje o treści:

2
Imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, miejsce zamieszkania lub siedzibę
przedsiębiorcy.
2. Osoba handlująca na wyznaczonych zgodnie z procedurą określoną w paragrafie 3
miejscach zgłasza zamiar handlu administratorowi placu targowego przy ul.
Głowackiego 40 i tam uiszcza należną opłatę targową.
§5
Pobór opłaty targowej zarządza się w formie inkasa.
§6
Za naruszenie przepisów objętych niniejszą uchwałą stosuje się karę grzywny wymierzaną w
trybie i na zasadach określonych w Prawie wykroczeń.
§7
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku.

