
UCHWAŁA NR XIII/87/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnowie Opolskim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin targowiska w Tarnowie Opolskim położonego przy ul. Księdza Klimasa 
nr 9 w Tarnowie Opolskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Traci moc Uchwala nr X/71/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 września 2007 r., w 
sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnowie Opolskim.

§ 4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 23 listopada 2015 r.

REGULAMIN TARGOWISKA

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania, sposób i formę prowadzenia handlu na terenie 
targowiska położonego przy ul. Ks. Klimasa nr 9 w Tarnowie Opolskim, zwanego dalej targowiskiem

2. Targowisko stanowi własność Gminy Tarnów Opolski.

3. Rozpoczęcie handlu na targowisku jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu.

§ 2. Handel na targowisku może być prowadzony w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 19.00

§ 3. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w dniu dokonywania sprzedaży na 
targowisku uiszcza opłatę targową.

§ 4. Targowisko nadzoruje Wójt Gminy, który wyznacza prowadzącego targowisko.

§ 5. 1. Sprzedaż odbywa się w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego targowisko, który czuwa 
nad prawidłowym ich wykorzystaniem.

2. Każde stanowisko jest traktowane jako osobny punkt handlowy, bez możliwości łączenia 
stanowisk.

3. Samochód stojący przy stanowisku handlowym stanowi jego integralną część.

§ 6. Do handlu na targowisku dopuszcza się wszystkie towary z wyjątkiem :

1) napojów alkoholowych,

2) leków farmakologicznych i materiałów medycznych, tj. m.in. leków, środków odurzających i trucizn,

3) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów,

4) broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,

5) zwierząt gospodarskich i dziczyzny,

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

7) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,

8) towarów, których sprzedaż powinna być prowadzona w odpowiednich warunkach, a które na 
targowisku nie mogą być zapewnione,

9) innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny na podstawie 
odrębnych przepisów.

§ 7. Zabrania się na targowisku :

1) spożywania napojów alkoholowych, spożywania jakichkolwiek środków odurzających oraz 
prowadzenie działalności przez osoby będące pod wpływem bądź po spożyciu alkoholu lub środków 
odurzających,

2) prowadzenia gier hazardowych lub losowych, bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych 
przepisów oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

3) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub życia,
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4) zakłócania ładu i porządku publicznego,

5) zanieczyszczania i dewastacji targowiska i terenów przyległych,

6) pozostawiania jakichkolwiek rzeczy w tym przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach 
otwarcia targowiska.

§ 8. 1. Osoby prowadzące handel zobowiązane są w dniu dokonywania sprzedaży do uiszczenia

dziennej opłaty targowej.

2. Wysokość dziennej opłaty targowej ustalana jest na podstawie odrębnej Uchwały Rady

Gminy Tarnów Opolski.

3. Inkasent opłaty targowej pobiera od handlujących na targowisku opłaty targowe oraz

wydaje handlującemu pokwitowanie. W uzasadnionych przypadkach na prośbę

handlującego pokwitowanie może być imienne.

4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty targowej handlujący winien zachować do chwili

opuszczenia targowiska oraz okazywać go na wezwanie kontrolujących. Potwierdzenie

pobrania opłat nie wolno odstępować osobom trzecim.

5. Prowadzący handel mogą korzystać odpłatnie z innych świadczeń prowadzącego

targowisko ( np. korzystanie z mediów itp.)

6. Odpłatność za świadczenia określone w ust.5 ustala Wójt Gminy Tarnów Opolski.

7. Stawki dziennej opłaty targowej i ceny świadczeń określonych w ust. 5 uwidocznione są

na tablicy informacyjnej.

§ 9. Prowadzący handel zobowiązani są do:

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do zarządzeń prowadzącego targowisko,

2) uiszczania należnych opłat, w tym dziennej opłaty targowej,

3) przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności 
sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych oraz 
dotyczących praw konsumenta,

4) umieszczania w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach zgodnie z odrębnymi 
przepisami,

5) używania do ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek obowiązujących w obrocie 
towarowym,

6) używania narzędzi pomiarowych z ważnymi cechami legalizacyjnymi,

7) utrzymania stanowiska sprzedaży w czystości i porządku, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu 
sprzedaży,

8) posiadania przy sobie dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości oraz legalności 
prowadzonej działalności handlowej,

9) parkowania samochodów w miejscach do tego przeznaczonych.

§ 10. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do:

1) powiadamiania właściwych służb (policję, inspekcję sanitarną lub handlową) o przypadkach 
naruszenia prawa związanych z działalnością targowiska,
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2) wywieszenia na tablicy informacyjnej Regulaminu targowiska i informacji o wysokości 
obowiązujących stawek opłaty targowej,

3) czuwania nad prawidłowym przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
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