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Poz. 2281
UCHWAŁA NR XXV/257/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin targowiska gminnego w Klimontowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/105/2000 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 września 2000 r.
w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Rębacz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/257/13
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Regulamin targowiska w Klimontowie
§ 1. 1. Targowisko w Klimontowie – Tenczynopol czynne jest w każdy wtorek w godzinach od 6.00 do
14.00 targowisko może być czynne w inne dni w tych samych godzinach, jeśli powstanie społeczne
zapotrzebowanie.
2. Targowisko prowadzi w imieniu Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej
w Klimontowie, adres: Ul. Żeromskiego 30, 27 – 640 Klimontów, tel. 15 866 11 68.

i Mieszkaniowej

3. Kierownikiem targowiska jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Klimontowie lub osoba przez niego upoważniona.
4. Nadzór nad targowiskiem sprawują: Rada Gminy i Wójt Gminy.
5. Targowisko może być wykorzystywane do innych celów za zgodą Kierownika.
§ 2. 1. Targowisko jest wykorzystywane do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi, spożywczymi,
zwierzętami hodowlanymi i płodami rolnymi.
2. Do prowadzenia handlu na targowisku uprawnione są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które uściśliły opłatę targową, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.
§ 3. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane towary za wyjątkiem:
1) napojów alkoholowych,
2) paliw, substancji trujacych, sreodkwó farmaceutycznych,
3) metali szlachetnych
4) broni, amuniji, materiałó pirotechnicznych i wybuchowych,
5) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zabrania się prowadzenia na targowisku:
1) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań,
2) prowadzenia gier hazardowych,
3) sprzedaży środków ochrony roślin.
3. Sprzedaż mięsa i jego przetworów może być prowadzona na targowisku w odpowiednio wyznaczonych
i urządzonych miejscach zgodnie z wymogami przepisów ogólnych. Jeśli targowisko nie posiada
wyznaczonych miejsc obowiązuje zakaz sprzedaży mięsa i jego przetworów.
§ 4. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska,
2) opłacania dziennej stawki opłaty targowej,
3) zachowania dowodu i uiszczenia opłaty targowej i okazania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.
Brak dowodu podczas kontroli będzie skutkowało pobraniem opłaty po raz kolejny,
4) prowadzenia handlu w wyznaczonych miejscach,
5) utrzymania w porządku i czystości miejsca prowadzenia handlu oraz posprzątania tego miejsca po
zakończeniu targu,
6) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważne cechy legalizacyjne,
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7) mieć oznaczenie swojej działalności gospodarczej,
8) uwidaczniania ceny na towarach wystawionych do sprzedaży.
2. Miejsce sprzedaży może być zarezerwowane za dodatkową opłatą ustaloną przez kierownika targowiska.
§ 5. 1. Kiosk, stragan, ława stanowiąca wyposażenie targowiska przekazana osobie prowadzącej handel
winny być oznaczone nazwiskiem, imieniem i adresem sprzedawcy.
2. Osoba prawna prowadząca handel na targowisku winna mieć oznaczone miejsce sprzedaży zawierające
nazwę firmy.
3. Osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego są zobowiązane umieścić przy swoim miejscu
sprzedaży informację zawierającą: imię, nazwisko i adres osoby sprzedającej produkty oraz miejsce ich
pochodzenia (nazwa lasu, terenu).
§ 6. 1. Zwierzęta gospodarskie wprowadzone, wwożone na targowisko winny być:
1) wyposażone w świadectwa pochodzenia zwierząt (paszport, numer siedziby stada),
2) oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (kolczyki, tatuaże).
2. Zwierzęta gospodarskie bez świadectw miejsca pochodzenia nie maja prawa wjazdu na plac targowy.
Zasady gromadzenia zwierząt na targach oraz szczegółowe warunki weterynaryjne określają odrębne przepisy.
3. Właściciel zwierząt gospodarskich - sprzedający (przed sprzedażą), jak i kupujący (po sprzedaży)
zobowiązani są do zgłoszenia zwierząt do upoważnionego pracownika targowiska w celu dokonania
wymaganych wpisów w paszportach zwierząt.
4. Obrót zwierzętami odbywa się w wyznaczonym sektorze targowiska wyposażonym w zadaszone wiaty.
§ 7. Prowadzący handel mogą korzystać odpłatnie z urządzeń będących w wyposażeniu targowiska
przeznaczonych do handlu oraz innych urządzeń.
§ 8. 1. Do ważenia, mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące
w obrocie krajowym (metr, kilogram, litr i im pochodne).
2. Narzędzia pomiarowe (wagi, odważniki) powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być tak
ustawione, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia.
3. Osoba prowadząca handel na targowisku jest obowiązana oznaczyć cenę towarów wystawionych na
sprzedaż.
§ 9. Sprzedawcy mogą korzystać z następujących usług i urządzeń targowiska:
1) rezerwacji miejsca handlowego, która przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
2) gospodarstwa rolne lub ogrodnicze. Szczegółowe zasady rezerwacji określa odrębny regulamin.
§ 10. Do obowiązków kierownika targowiska należy:
1) wyposażenie targowiska w regulamin,
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń na targowisku regulaminu targowiska oraz cennika opłat targowych,
3) zabezpieczenie targowiska w sprzęt przeciwpożarowy,
4) prowadzenie rezerwacji miejsc przeznaczonych do handlu,
5) współdziałanie z odpowiednimi organami należytego porządku i przestrzegania regulaminu targowiska,
6) prowadzenie książki skarg i wniosków,
7) wstrzymanie sprzedaży i powiadomienie odpowiednich służb w przypadku podejrzenia sprzedaży towarów
szkodliwych dla zdrowia, pochodzących z kradzieży, lub chorych zwierząt.
8) wydawanie poleceń służbowych.
§ 11. Osoby naruszające ład i porządek , oraz regulamin targowiska podlegają odpowiedzialności na
podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
§ 12. Wójt Gminy Klimontów prowadzi kontrolę handlu na targowisku.
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§ 13. 1. Rada Gminy ustala dzienną stawkę opłaty targowej i podaje do wiadomości osobom prowadzącym
handel.
2. Wysokość opłaty jest umieszczana na tablicy ogłoszeń.
3. Osobami uprawnionymi do pobierania opłaty targowej, oraz kontroli jej uiszczania są inkasenci
zatwierdzeni uchwałą przez Radę Gminy Klimontów. Inkasenci posiadają imienne upoważnienie oraz
legitymację służbową.
4. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej jest niezależny od obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie
z urządzeń targowych.
§ 14. 1. Kierownik targowiska za zgodą Wójta Gminy Klimontów może wprowadzić okresowe zakazy
handlu niektórymi artykułami spożywczymi i zwierzętami gospodarskimi.
2. Informacja o zakazie handlu zamieszczane są na tablicach ogłoszeń.
§ 15. Zmiana regulaminu następuje w trybie uchwały Rady Gminy.

