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Poz. 3096
UCHWAŁA NR XL/316/14
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie regulaminu targowiska w Osieku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin targowiska w Osieku, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/212/2002 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie
uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Osieku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wiesław Kopeć
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Załącznik do Uchwały Nr XL/316/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 12 listopada 2014 r.

REGULAMIN
TARGOWISKA W OSIEKU
1. Targowisko w Osieku czynne jest we środy w godzinach od 500 do 1200.
2. Targowisko podzielone jest na sektory.
3. Handel winien odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych tj. asortymenty
danego towaru w odpowiednim sektorze.
4. Warunkiem prowadzenia działalności handlowej na terenie Targowiska jest uiszczenie
opłaty targowej zgodnie z obowiązującą uchwałą umieszczoną na tablicy ogłoszeń.
5. Zabrania się:
1) prowadzenia na Targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych loterii;
2) handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi przy kioskach mięsnych;
3) parkowania samochodów przy kioskach mięsnych przez innych
użytkowników;
4) prowadzenia sprzedaży z ziemi oraz w miejscach przeznaczonych dla pieszych
i poruszania się pojazdów.
6. Na terenie Targowiska dopuszczalne jest parkowanie samochodów, z których
dokonywany jest handel: wędlinami, rybami, artykułami spożywczymi, pieczywem,
meblami, maszynami rolniczymi, środkami do produkcji rolnej, zbożem, artykułami
budowlanymi, wikliną i sprzętem RTV i AGD.
7. Na Targowisku dopuszcza się handel mięsem i podrobami ze zwierząt rzeźnych
wyłącznie w punktach zakwalifikowanych jako kioski mięsne.
8. Na Targowisku w handlu obwoźnym nie mogą być wprowadzane do obrotu
następujące artykuły spożywcze bez opakowań jednorazowych:
1) mleko nie pasteryzowane oraz przetwory mleczne;
2) tłuszcze roślinne i zwierzęce;
3) mięso i przetwory mięsne oraz podroby zwierząt rzeźnych;
4) drób bity i przetwory drobiowe;
5) dziczyzna i przetwory z dziczyzny;
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6) przetwory rybne;
7) mrożone środki spożywcze;
8) przetwory grzybowe;
9) pieczywo i wyroby ciastkarskie.
9. Osoby prowadzące handel na Targowisku są zobowiązane do utrzymania należytego
porządku swojego stoiska oraz pozostawienia go w czystości po zakończeniu handlu,
jak również do przestrzegania regulaminu Targowiska i przepisów
przeciwpożarowych.

