UCHWAŁA NR XVII/116/15
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w miejscowości Widawa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Widawa uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin targowiska, w miejscowości Widawa, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Tracji moc uchwała Nr XVII/151/96 Rady Gminy w Widawie z dnia 30 grudnia
1996 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w Widawie, uchwała nr VIII/73/99
Rady Gminy w Widawie z dnia 22 września 1999 roku w sprawie zmiany Regulaminu
targowiska w Widawie, uchwały nr XVI/138/2000 Rady Gminy w Widawie z dnia 29
listopada 2000 roku w sprawie zmiany Regulaminu targowiska w Widawie, uchwała
Nr XVII/148/2000 Rady Gminy Widawa z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany
Regulaminu targowiska w Widawie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/116/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 26 listopada 2015 r.
REGULAMIN
TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI WIDAWA
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska.
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§ 2. Właścicielem targowiska gminnego jest Gmina Widawa:
targowisko gminne w Widawie obejmuje teren działek o nr ewid. 37 i 36/2, obręb Widawa
położonych przy ulicy Kiełczygłowskiej w miejscowości Widawa;
bieżącym administratorem targowiska jest Wójt Gminy Widawa;
targowisko gminne w Widawie położone przy ul. Kiełczygłowskiej czynne jest w każdy
roboczy poniedziałek w godzinach od 500 do 1300;
w inne dni niż określone w pkt 3 targowisko może być czynne na wniosek handlowców;
zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi na plac targowy osobom nieprowadzącym
handlu;
na tablicy ogłoszeń targowiska umieszcza się informacje o osobach aktualnie
wykonujących obowiązki - inkasenta targowiska oraz siedzibie administratora
umożliwiające bezpośredni kontakt w istotnych sprawach.

§ 3. Uprawnionymi do handlu na targowisku są:
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne;
3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
1) napojów alkoholowych;
2) nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skażonego, trucizn, środków leczniczych, środków
ochrony roślin;
3) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich przedmiotów;
4) zagranicznych banknotów i monet;
5) papierów wartościowych;
6) broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych;
7) przedmiotów ekwipunku wojskowego;
8) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana na podstawie
odrębnych przepisów.
2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymaganiami
zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 5. 1. Na targowisku zabrania się:
1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;
2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);
3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających;
4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie
odrębnych przepisów;
5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
6) wystawiania towaru poza wykupione stanowisko handlowe.
2. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych
losowań lub przetargów.
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§ 6. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązani są do:
przestrzegania regulaminu targowiska;
przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych
obowiązujących w obrocie towarowym;
zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc wyznaczonych do
sprzedaży;
posiadania przy sobie dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości oraz innych
dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;
wniesienia dziennej opłaty targowej;
posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi
targowiska oraz upoważnionych do kontroli innych podmiotów;
okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli
odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia
ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwości stwierdzenia prawidłowości, rzetelności
ważenia lub mierzenia towarów.

§ 7. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie
czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzony jest handel.
2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlowe winno być pozostawione w stanie
czystym i uporządkowanym, a odpady zebrane przez sprzedającego.
3. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich
należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru.
4. Zabrania się pozostawienia na placu i w najbliższym otoczeniu po zakończeniu
handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych.
§ 8. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku
wyznacza administrator targowiska lub wyznaczona przez niego osoba (tj. inkasent).
§ 9. 1. Handlujący może dokonać rezerwacji stołu lub wyznaczonego miejsca do
handlowania u inkasenta targowiska.

2. Nie zajęcie stanowiska przez rezerwującego do godziny 8.00 zwolnienia go
z rezerwacji w danym dniu handlowym i może być zajęte przez innego handlującego.
Rezerwacja stanowiska handlującego nie może być krótsza niż 3 miesiące.
3. Ustala się opłatę za dokonanie rezerwacji, o której mowa wyżej, za jeden dzień
targu w wysokości 5,00 złotych. Opłatę tą uiszcza się inkasentowi targowiska, który
zobowiązany jest wydać osobie uiszczającej opłatę potwierdzenia na druku ścisłego
zarachowania (tzw. kwitariusza). W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego wcześniej
miejsca opłata za dokonaną rezerwację nie podlega zwrotowi.
§ 10. 1. Gmina Widawa pobiera od osób prowadzących handel na targowisku opłatę
targową dzienną (jednorazową) za pośrednictwem inkasentów targowiska, wydających
pokwitowania na bloczkach „Opłata targowa”.
2. Opłata targowa pobierana jest według stawek zgodnie z aktualnie obowiązującą
uchwałą Rady Gminy Widawa.
3. Inkasent rozlicza się z zebranych opłat: targowej i opłaty za rezerwację.
§ 11. Administrator targowiska nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione.
§ 12. Osoby handlujące na targowisku nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mogą zostać usunięte z targowiska przez
administratora targowiska lub inkasenta przy udziale Policji.
§ 13. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie inkasent
targowiska.

