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Poz. 684
UCHWAŁA NR XXXVII/337/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chmielniku uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/112/99 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lipca 1999 roku w sprawie
zatwierdzenia regulaminów targowiska w Chmielniku przy ul. A. Dygasińskiego oraz targowiska przy ul.
Przemysłowej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/337/2014
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Regulamin Targowiska Miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Miejscem handlowym na terenie miasta Chmielnik są ulice:
1) Sienkiewicza od nr. 4, Szydłowska do nr. 8, Wspólna od ul. 1 Maja do ul. Wspólna 1.
2) każde miejsce wyznaczone przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.
2. Handel w wyznaczonych miejscach przy ulicach: Sienkiewicza, Szydłowskiej i Wspólnej odbywa się od
poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-14.00.
3. Osoby oraz przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność handlową w miejscach określonych w punkcie
1, winni zgłosić się do upoważnionego pracownika UMiG Chmielnik.
4. Handel w dniach świątecznych lub przy okazji imprez okolicznościowych odbywa się zgodnie z zapisem
z pkt. 3.
5. Do sprzedaży dopuszcza się wszystkie towary, z wyjątkiem towarów, których zakaz sprzedaży
wprowadzają przepisy szczególne.
§ 2. Obowiązki prowadzących handel:
1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Umieszczenie w sposób widoczny ceny oferowanych do sprzedaży towarów.
3. Ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną w taki
sposób ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia
i mierzenia.
4. Utrzymania stanowiska sprzedaży w należytym porządku oraz uprzątnięcie zajmowanego miejsca po
zakończeniu handlu.
5. Za znajdujące się na terenie sprzedaży towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie
i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru.
6. Osoby przebywające na terenie prowadzenia działalności handlowej odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody powstałe z ich winy.
§ 3. Pobieranie opłaty handlowej
1. Za sprzedaż pobierana jest opłata handlowa zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku.
2. Do pobierania opłaty handlowej uprawnieni są inkasenci wyznaczeni przez Urząd Miasta i Gminy
w Chmielniku, za okazaniem stosownego upoważnienia. Inkasenci zobowiązani są wydać pokwitowanie.
3. Dowody uiszczenia opłaty należy zachować do czasu zakończenia handlu i okazywać do kontroli na
żądanie uprawnionych organów w tym Straży Miejskiej w Chmielniku.
4. Za wszelkie transakcje handlowe odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z kodeksem
cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami.
5. Zarządzający miejscami handlowymi nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub skradzione
mienie.
6. Podmiotom prowadzącym działalność handlową przysługuje prawo wnoszenia skarg oraz wniosków
dotyczących funkcjonowania miejsc handlowych.
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7. Wszelkie problemy związane z handlem oraz funkcjonowaniem miejsc handlowych rozstrzyga
w zakresie swoich kompetencji - Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 4. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu następuje uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku.

