UCHWAŁA NR XXV/124/08
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 09 września 2008 r.
w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana
Pawła II 70 oraz Giełdy Rolnej przy ul. Ks. Ściegiennego 2a
w Tuszynie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 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 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175
poz. 1457; z 2006 r. nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173, poz. 1218) -

Rada Miejska w Tuszynie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin:
1. Targowiska Gminnego położonego w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Giełdy Rolnej położonej w Tuszynie przy ul. Ks. Ściegiennego 2a
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Teksty Regulaminów Targowiska Gminnego oraz Giełdy Rolnej zostaną umieszczone
na Targowiskach w miejscach widocznych, ogólnie dostępnych, w sposób umożliwiający
swobodne zapoznanie z nimi osobom korzystającym z Targowisk.
§ 3. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXVII/201/92 Rady Miasta i Gminy Tuszyn z dnia 17 czerwca 1992 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowisk.
2. Uchwała Nr XXX/237/92 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 16 grudnia 1992 r.
w sprawie zmiany w regulaminie targowisk
3. Uchwała Nr XLV/359/94 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie zmiany w regulaminie targowisk
4. Uchwała Nr XX/110/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana Pawła II
70
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/124/08 Rady Miejskiej
w Tuszynie z dnia 09.09.2008 r.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO
usytuowanego
w Tuszynie, ul. Jana Pawła II Nr 70
§ 1.
1. Targowisko prowadzi Urząd Miasta i Gminy Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4.
2. Targowisko czynne jest w dniach i godzinach ustalonych przez Burmistrza Miasta Tuszyn
w drodze zarządzenia
§ 2.
1. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży na Targowisku są przedsiębiorcy.
2. Osoby uprawnione do prowadzenia sprzedaży są zobowiązane w szczególności do :
a) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz posiadania aktualnych
uprawnień do prowadzenia handlu,
b) oznakowania punktu sprzedaży w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
c) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży
jak i po jej zakończeniu,
d) uprzątnięcia zajmowanego miejsca poprzez usunięcie wieszaków, stolików itp.
po zakończeniu handlu. Niezłożone wieszaki będą usuwane przez pracowników Targowiska.
§ 3.
1. Od osób dokonujących sprzedaży na Targowisku pobiera się dzienną opłatę targową określoną
Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie.
2. Opłatę targową pobiera inkasent wydając jednocześnie pokwitowanie (bilet), który jest dowodem
uiszczenia opłaty. Bilet winien być zachowany do chwili opuszczenia Targowiska. Brak biletu
skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty.
3. Prowadzący sprzedaż mogą korzystać odpłatnie z urządzeń handlowo – usługowych oraz innych
świadczeń prowadzącego Targowisko, wg stawek ustalonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Tuszyn.
4. Uprawnionymi do kontroli na terenie Targowiska są pracownicy Referatu Targowisk oraz
inkasent.
§ 4.
1. Na Targowisku mogą znajdować się tylko te pojazdy, z których bezpośrednio prowadzona jest
sprzedaż. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem Targowiska.
2. Pojazdy znajdujące się na Targowisku w miejscach nie wyznaczonych będą usuwane
z Targowiska na koszt ich właścicieli.
§ 5.
1. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem artykułów, których
sprzedaż jest zabroniona na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
2. Sprzedaż produktów gastronomicznych może być prowadzona wyłącznie przez osoby
posiadające stacjonarne punkty gastronomiczne.
3. Zajmowanie miejsca na Targowisku oraz ustawianie pawilonów, straganów, ław, stołów,
wieszaków i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się w granicach wyznaczonych
stanowisk handlowych lub w miejscach wskazanych przez obsługę Targowiska.
4. Każdy ze sprzedających może zająć tylko tyle stanowisk handlowych za ile uiścił opłatę.
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5. Sprzedawcy oraz inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swoje czynności
w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
§ 6.
Na Targowisku zabrania się prowadzenia gier hazardowych oraz używania materiałów
pirotechnicznych
§ 7.
Korzystający z Targowiska zobowiązani są do :
- przestrzegania Regulaminu Targowiska,
- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych,
- wykonywania poleceń obsługi Targowiska.
§ 8.
Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować odpowiedzialność karną i/lub
porządkową, w tym może skutkować usunięciem z Targowiska.
§ 9.
Skargi i wnioski przyjmuje Referat Targowisk Urzędu Miasta i Gminy Tuszyn
tel.( 0 - 42 ) 614 - 34 - 47 wew. 31, 32
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/124/08 Rady Miejskiej
w Tuszynie z dnia 09.09.2008 r.

REGULAMIN TARGOWISKA - GIEŁDA ROLNA
usytuowanego
w Tuszynie, ul. Ks. Ściegiennego 2 a
§ 1.
1. Targowisko prowadzi Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4.
2. Targowisko czynne jest we wtorki w godzinach 4,00 - 12,00.
§ 2.
1. Uprawnione do prowadzenia sprzedaży na Targowisku są:
a) osoby fizyczne w szczególności rolnicy oraz działkowcy
b) osoby prawne
c) jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
2. Na terenie Targowiska może być prowadzona sprzedaż towarów :
a) rolno - ogrodniczych,
b) zwierząt żywych,
c) przemysłowych,
3. Osoby uprawnione do prowadzenia sprzedaży są zobowiązane w szczególności do :
a) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz posiadania aktualnych
uprawnień do prowadzenia handlu, a w przypadku handlu zwierzętami dodatkowo
odpowiednich dokumentów zezwalających na wprowadzenie zwierząt do obrotu zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa,
b) do oznakowania punktu sprzedaży w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
c) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży
jak i po jej zakończeniu,
d) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu.
§ 3.
1. Od osób dokonujących sprzedaży na Targowisku pobiera się dzienną opłatę targową określoną
Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie.
2. Opłatę targową pobiera inkasent wydając jednocześnie pokwitowanie (bilet), który jest dowodem
uiszczenia opłaty. Bilet winien być zachowany do chwili opuszczenia Targowiska. Brak biletu
skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty.
3. Prowadzący sprzedaż mogą korzystać odpłatnie z urządzeń handlowo – usługowych oraz innych
świadczeń prowadzącego Targowisko, wg stawek ustalonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Tuszyn.
§ 4.
Uprawnionymi do kontroli na terenie Targowiska są pracownicy Referatu Targowisk, lekarz
weterynarii oraz inkasent.
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§ 5.
1. Na Targowisku mogą znajdować się tylko te pojazdy, z których bezpośrednio prowadzona jest
sprzedaż. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem Targowiska.
2. Pojazdy znajdujące się na Targowisku w miejscach nie wyznaczonych będą usuwane
z Targowiska na koszt ich właścicieli.
§ 6.
1. Na Targowisku mogą być sprzedawane towary o których mowa w § 2 pkt. 2 Regulaminu
z wyłączeniem towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.
2. Sprzedaż produktów gastronomicznych może być prowadzona wyłącznie przez osoby
posiadające stacjonarne punkty gastronomiczne.
3. Zajmowanie miejsca na Targowisku oraz ustawianie pawilonów, straganów, ław, stołów
i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się w granicach wyznaczonych stanowisk
handlowych lub w miejscach wskazanych przez obsługę Targowiska.
4. Każdy ze sprzedających może zająć wyłącznie powierzchnię handlowej za którą uiścił opłatę.
5. Sprzedawcy oraz inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swoje czynności
w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
§ 7.
Na Targowisku zabrania się prowadzenia gier hazardowych oraz używania materiałów
pirotechnicznych
§ 8.
Korzystający z Targowiska zobowiązani są do :
- przestrzegania Regulaminu Targowiska,
- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i weterynaryjnych.
- wykonywania poleceń obsługi Targowiska.
§ 9.
Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować odpowiedzialność karną i/lub
porządkową, w tym może skutkować usunięciem z Targowiska.
§ 10.
Skargi i wnioski przyjmuje Referat Targowisk Urzędu Miasta w Tuszynie
tel. ( 0 - 42 ) 614 - 34 - 47 wew. 31, 32.

5

