UCHWAŁA NR XVII/148/2016
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego
Na podstawie art. 7 ust. 1pkt 11, art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. , poz. 446, )
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dla targowiska gminnego położonego w Bogorii przy ul. Spacerowej,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/2016
Rady Gminy Bogoria
z dnia 24 maja 2016 r.
REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO W BOGORII USYTUOWANEGO PRZY
UL. SPACEROWEJ
Postanowienia ogólne
§ 1. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Gminy Bogoria służącym zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej.
§ 2. Miejscem lokalizacji targowiska gminnego zwanego dalej "targowiskiem", w rozumieniu niniejszego
regulaminu jest utwardzony plac przeznaczony do prowadzenia handlu, położony w Bogorii przy skrzyżowaniu
ulic Spacerowej, Tylnej i Ogrodowej.
§ 3. 1. Targowisko jest czynne codziennie w godz. 600 – 1800 z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
2. Informację o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska Administrator targowiska
uwidacznia w czytelny sposób na tablicy ogłoszeń.
§ 4. Administratorem targowiska jest Wójt Gminy Bogoria.
§ 5. Nadzór nad targowiskiem sprawowany jest
targowiska.

przez podmiot wyznaczony przez Administratora

§ 6. Określenie dziennych stawek opłaty targowej odbywa się w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy
Bogoria.
Warunki uczestnictwa w targach
§ 7. Działalność handlowa i gastronomiczna może odbywać się w miejscach wyznaczonych przez
Administratora targowiska:
a) ze stoisk (stragany, pawilony, namioty, stoły, ławki itp.)
b) z pojazdów (samochody, przyczepki, wózki itp.)
c) w formie obnośnej (z ziemi, ręki, koszyka, wiaderka itp.)
§ 8. Uprawnionymi do handlu na targowisku są:
1) osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej pod warunkiem
posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej,
2) rolnicy i działkowcy,
3) rękodzielnicy ludowi i artystyczni,
4) zbieracze runa i owoców leśnych,
5) osoby sprzedające swoje używane przedmioty,
6) cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami, zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polski.
Towary dopuszczone do sprzedaży na targowisku
§ 9. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły z zastrzeżeniem §10 - niewyłączone
z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ograniczeń, nakazów, zakazów). W szczególności mogą być
sprzedawane:
1) artykuły żywnościowe i przemysłowe (w tym wytwory przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła);
2) produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego, przeznaczone do spożycia oraz nasiona, kwiaty,
krzewy, drzewka ozdobne i owocowe itp.);
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3) używana odzież i inne przedmioty domowego użytku;
4) drobny inwentarz domowy, drób, nabiał i inne tego typu artykuły.
§ 10. Na targowisku zakazuje się sprzedaży:
1) napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;
2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn, środków chemicznych i leczniczych;
3) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych oraz przedmiotów ekwipunku wojskowego;
4) kamieni i metali szlachetnych, oraz przedmiotów sporządzonych z tych kruszców, obcej waluty, papierów
wartościowych itp;
5) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestu;
6) nośników zawierających dane chronione prawami autorskimi bez właściwego zezwolenia;
7) innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
Przepisy porządkowe
§ 11. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki
sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
2. Podmioty prowadzące handel obowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska;
2) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, a w szczególności
przepisów sanitarnych, porządkowych weterynaryjnych, przeciwpożarowych, oraz dotyczących praw
konsumenta;
3) zajmowania miejsc sprzedaży wskazanych przez Administratora i wykonania jego poleceń;
4) używania sprawnych urządzeń pomiarowych z ważną legalizacją (urządzenia pomiarowe powinny być tak
użytkowane, aby kupujący mieli możliwości stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i
liczenia);
5) umieszczenia na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego;
6) zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu, jak i po jego
zakończeniu, oraz wrzucenia zebranych odpadów do koszy i pojemników przeznaczonych do tego celu;
7) poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą ponadto powinny posiadać pełną dokumentację
dotyczącą zakresu prowadzonego handlu.
§ 12. Na targowisku zabrania się:
1) odstępowania miejsca sprzedaży innym osobom,
2) bez zgody Administratora targowiska zajmowania miejsca do sprzedaży na drogach, chodnikach,
trawnikach, miejscach parkingowych i innych miejscach przeznaczonych do ruchu lub w sposób tamujący i
utrudniający ruch,
3) prowadzenia gier hazardowych,
4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
Opłaty za prowadzenie sprzedaży na targowisku
§ 13. 1. Osoby prowadzące działalność handlową na terenie targowiska obowiązane są do uiszczania opłaty
targowej za każdy dzień sprzedaży (opłata dzienna) wg stawek ustalonych odrębną uchwałą Rady Gminy
Bogoria.
2. Opłatę targową pobiera inkasent, posiadający identyfikator, który zobowiązany jest do wydawania
pokwitowań wg ustalonego wzoru (dowód wpłaty).
3. Dowód opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska i okazywany do
kontroli osobom upoważnionym.
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Postanowienia końcowe
§ 14. Skargi i wnioski związane z działaniem targowiska przyjmuje Wójt Gminy Bogoria.
§ 15. Osoby naruszające
administracyjnej.
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