
UCHWAŁA NR XX/159/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie regulaminu Targowiska „Mój Rynek” zlokalizowanego na działce Nr 886 w Bratkowicach 
w Gminie Świlcza. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14 ust. 6 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 
70, poz. 473 z późn. zm.), Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin Targowiska „Mój Rynek” zlokalizowanego na działce Nr 886 w Bratkowicach 
w Gminie Świlcza w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świlcza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/159/2012 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

REGULAMIN TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” 
W BRATKOWICACH 

§ 1. Nadzór nad targowiskiem „Mój Rynek”, zwanym dalej „Targowiskiem” zlokalizowanym na działce Nr 
886 w Bratkowicach w Gminie Świlcza sprawuje Wójt Gminy Świlcza. 

§ 2. 1. Targowisko czynne jest w soboty w godz. od 500do 1300. 

2. Zapewnieniem właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Targowiska zajmuje się, wyznaczony 
przez Wójta, pracownik Urzędu Gminy Świlcza. 

3. Warunkiem prowadzenia działalności handlowej na Targowisku jest uiszczenie opłaty targowej zgodnie 
z obowiązującą - umieszczoną na tablicy ogłoszeń Targowiska - uchwałą Rady Gminy Świlcza. 

4. Opłatę targową pobiera inkasent wydając jednocześnie pokwitowanie (bilet), który jest dowodem jej 
uiszczenia. Bilet winien być zachowany przez sprzedającego do chwili opuszczenia Targowiska. Brak biletu 
skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty. 

§ 3. Na Targowisku nie mogą być sprzedawane: 

1) napoje alkoholowe, 

2) nafta, benzyna, spirytus skażony, trucizny, środki lecznicze z wyjątkiem ziół, 

3) kamienie i metale szlachetne oraz inne tego typu przedmioty, 

4) zagraniczne banknoty i monety oraz papiery wartościowe będące aktualnie w obiegu, 

5) broń, amunicja, materiały pirotechniczne i wybuchowe oraz wszelkiego rodzaju przedmioty ekwipunku 
wojskowego, 

6) grzyby i przetwory grzybowe z wyjątkiem hodowlanych, 

7) środki ochrony roślin, 

8) żywe zwierzęta, 

9) inne artykuły, którymi obrót jest niedozwolony z mocy odrębnych przepisów. 

§ 4. Zabrania się wnoszenia, podawania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych na Targowisku. 

§ 5. 1. Zajmowanie miejsca na Targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszystkiego rodzaju 
sprzętu powinno odbywać się w granicach wyznaczonych stanowisk handlowych. 

2. Każdy ze sprzedających powinien zająć jedno z wyznaczonych stanowisk handlowych. 

3. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych pod 
warunkiem uiszczenia opłaty za każde z nich. 

4. W pierwszej kolejności dostęp do stanowisk handlowych będą mieć rolnicy. 

§ 6. Działalność handlowa nie może być prowadzona na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do 
ruchu i trawnikach. 

§ 7. 1. Na Targowisku mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których bezpośrednio prowadzona 
jest sprzedaż towarów. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem Targowiska. 

2. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na Targowisku w miejscach niewyznaczonych usuwa się na 
koszt ich właścicieli. 
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§ 8. Sprzedawca obowiązany jest oznaczyć miejsca sprzedaży nazwą i siedzibą swojej firmy lub imieniem 
i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. 

§ 9. Sprzedawca powinien uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający 
właściwą informację o ich wysokości. 

§ 10. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące 
w obrocie towarowym tj. kilogram, litr, sztuka i ich pochodne. 

2. Narzędzia pomiarowe należy ustawić i użytkować w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość sprawdzenia 
prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia. 

§ 11. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki 
sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów. 

§ 12. Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu i pozostawienia 
uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej. 

§ 13. Osoby prowadzące handel na placu targowym są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu 
oraz przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, przeciwpożarowych i innych powszechnie 
obowiązujących, w tym podatkowych, właściwych dla rodzaju prowadzonej działalności. 
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