UCHWAŁA NR XXX/223/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Ożarowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ożarowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala regulamin targowisk położonych w Ożarowie zlokalizowanych przy ul. Kościuszki i przy
ul. Stodolnej „Mała Targowica” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIII/210/2005 Rady Miejskiej
w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowisk w Ożarowie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ożarowie
Krystyna Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/223/2017
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 29 marca 2017 r.
REGULAMIN TARGOWISK W OŻAROWIE
§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z targowisk położonych w Ożarowie zlokalizowanych przy
ul. Kościuszki i przy ul. Stodolnej „Mała Targowica” zwanych dalej targowiskami.
§ 2.
1. Zarządcą targowisk jest Gmina Ożarów.
2. Miejscem lokalizacji targowiska przy ul. Kościuszki jest działka o numerze ewidencyjnym 56/2,
targowiska przy ul. Stodolnej „Mała Targowica” działka o numerze ewidencyjnym 630.
3. Nadzór i kontrolę nad targowiskami sprawuje Burmistrz Ożarowa za pośrednictwem upoważnionych
pracowników.
4. Administratorem targowisk jest Urząd Miejski w Ożarowie.
§ 3.
1. Targowisko przy ul. Kościuszki czynne jest we wtorki od godziny 5:00 do godziny 15:00, targowisko
przy ul. Stodolnej „Mała Targowica” czynne jest od poniedziałku do soboty od godz. 5:00 do 18:00.
2. Targowiska czynne są w wyznaczonych wyżej dniach za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od
pracy.
3. Działka, na których zlokalizowane jest targowisko przy ul. Kościuszki, może być wykorzystywane na
inną działalność służącą ogółowi społeczeństwa jak: festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, praktyki kultu
religijnego i inne.
§ 4.
Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowiskach są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie gospodarczym rolnicy
i działkowcy, rękodzielnicy ludowi i artystyczni, zbieracze runa i owoców leśnych, cudzoziemcy posiadający
zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.
§ 5.
1. Na targowiskach może być prowadzony obrót wszelkimi towarami, z wyłączeniem towarów, których
sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy, tj. m.in.:
1) napojów alkoholowych, a także nafty, benzyny, spirytusu skażonego;
2) narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;
3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, w tym sztucznych ogni, petard, rac;
4) żywych zwierząt;
5) obcych walut i papierów wartościowych;
6) produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem ziół;
7) dietetycznych środków spożywczych i suplementów diet;
8) towarów pochodzących z przestępstwa lub nielegalnego źródła;
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9) innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Na warunkach określonych w odrębnych przepisach może odbywać się sprzedaż mięsa, drobiu bitego,
przetworów mięsnych, drobiowych i rybnych, grzybów świeżych i suszonych oraz ich przetworów.
3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami zawartymi
w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności
i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, na stanowiskach spełniających wymagania
przewidziane w handlu tymi artykułami.
§ 6.
Na targowisku zabrania się:
1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;
2) prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
3) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
4) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
5) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany
i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;
6) wystawiania towarów poza teren wskazanego przez administratora targowiska miejsca sprzedaży;
7) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska;
8) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska.
§ 7.
Osoby prowadzące handel na targowiskach zobowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska;
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących
w obrocie prawnym;
3) zajmowania i korzystania w celach handlowych wyłącznie z miejsc wyznaczonych do sprzedaży;
4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu handlu
usunięcia wszelkich opakowań, kartonów i odpadów w miejsca wyznaczone w tym celu na terenie
targowisk;
5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora
targowisk oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności
handlowej;
6) uiszczenia u inkasenta dziennej opłaty
w Uchwale Rady Miejskiej w Ożarowie;
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7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazania go na każde żądanie administratora targowisk
oraz upoważnionych do kontroli innych podmiotów;
8) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi
przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
9) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
10) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawiania ich w taki
sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia
towarów.
§ 8.
Administrator targowisk:
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1) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, odpowiada za porządek, bezpieczeństwo i stan
sanitarny na targowisku;
2) wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem;
3) odpowiada za utrzymanie czystości na targowiskach, obowiązany jest do uprzątnięcia terenu targowiska,
każdego dnia, w którym prowadzony jest handel.
§ 9.
W przypadku stwierdzenia prowadzenia sprzedaży wbrew przepisom regulaminu targowisk, powszechnie
obowiązującym przepisom prawa lub stwierdzenia innych uchybień administrator targowisk wydaje polecenia
porządkowe lub zawiadamia właściwe służby uprawnione do kontroli.
§ 10.
Regulamin targowisk podlega wywieszeniu na tablicach informacyjnych targowisk w miejscu ogólnie
dostępnym i widocznym.
§ 11.
Skargi i wnioski związane z działaniem targowisk przyjmuje Burmistrz Ożarowa lub osoba przez niego
upoważniona.
§ 12.
Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w
tym również sprawy targowisk, należy do zadań własnych gminy. Funkcjonowanie targowiska
wymaga ustalenia jego organizacji i określenia regulaminu, który będzie porządkował jego
funkcjonowanie.
Regulamin targowisk w Ożarowie określa zasady korzystania z targowisk położonych w Ożarowie
i jest aktem prawa miejscowego. Rada Miejska posiada wyłączną kompetencję stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy w zakresie zasad i trybu korzystania z
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
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