
UC}IWALA NR XXIIU186/17

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Knyszynie.

Napodstawie art.7 ust. I pkt ll w zwiqzkuzut.40 ust. 2pkt4 ustawy z dnia8 marca 1990

r. osamorzqdziegminnvm(tj.Dz.U.z2016r.poz.446;zm.:Dz.U.z2016r.poz.l579) uchwalasig,

co nastgpuje:

$ l. Ustala sig regulanun targou.iska u'Knvszvnie przy ul. Jagiellot'rskiej, w brzmieniu stanowi4cym

zal4czrrik nr I do uchnal)'.

$ 2. Traci moc uchlvala Nr XV/98/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia29 czerwca 2004 roku w

sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska w Knyszynie (Podla. 22004, Nr 111, poz. 1609).

$ 3. Wykonanie uchrvaly powierza sig Burmistrzowi Knyszyna.

$ 4. Uchrvala rvchodzi rv 4'cie po upl-vwie l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdouym

Woj ervodztu'a Podl askiego.
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Zalqczn*nr I

do uchwaly nr )O(IIV186/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca2Ol7 r.

REGULAMIN TARGOWISKA W KNYSZYNIE

I. POSTANOWIENIA OG6LNE
$ l. l.Targowiskiem \r rozumieniu niniejszego Regulaminu zwan)'m dalej .,targowiskiem" jest nizej

wymienione miejsce - plac targowy, przeznaczony do handlu ze stragan6w-, pawilon6w, stoisk,
prn'czep. ruozow, pojazd6rv samochodouych, koszy, z rgki itp. znajduj4cy sig w Knyszlmie przy ul.
Jagiellonskrej.

2. Targowiskiem zarz4dza Gmina Knyszryn.

3. Nadzor nad prorvadzeniem targorviska sprawuje Burmistrz Knyszyna.
4. Regulamin targowiska oraz starvki oplaty targowej umieszcza sig na tablicy ogloszeri targowiska.
5. Targorvisko dziala na podstarvie:

I ) ustaul' z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 4461, zm.: Dz. U. z
2016 r. poz. 1579).

2) innvch pou'szechnie obolvi4zuj4cych przepis6w prawa.

6. Targowisko czynne jest we czwartek za wyi4tkiem nastgpuj4cych ustawionych dni wolnych od pracy:

l) I stycznia-Nowy Rok,
2) 6 stycznia,- Swigto Trzech Kroli.
3) I Maja - Suigto Panshvowe,
4) 3 Maja - Sn'igto Trzeciego Majq
5) dzien Bo2ego Ciala-
6) l5 sierpnia - Wnieborvzi.gcie NajSwiqtszej Maryi Panny,
7) I listopada. Ws4,stkich Srvigtl'ch,
8) I I listopada - Narodou'e Swigto NiepodlegloSci"
9) 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dziehBoZego Narodzerua,

7 . Targi odb1.r,r'aj4 siq od godziny 500 do godziny 1200.

$ 2. Uprannionl'mi do prouadzenia handlu na targorvisku s4 u,szyscy. kt6n'm prawo tego nie zabrania i
uiScili oboiviqzui4c4 oplatg targo$'? ustalon4 odrgbn4 uchwalq Rady Miejskiej w Knyszynie.

$ 3. l. Na targowisku mog4 b1'c sprzedarvane rvsrystkie towary z u1'j4tkiem:
I ) napoioiv alkoholouvch.
2) naftl'. benzvn\'- spirytusu skazonego, trucizn- Srodkow lecmic4'ch za rq,j4tkiem zi6l,
3) zrvierz4t gospodarskich i domowych, drobiu i innego ptactwa oraz dziczyzny,
4) zagranicznych banknotorv i monet,
5) papier6u' u'artoSciorq'ch.
6) kamieni i metali szlachetnych,
7 ) bron i - amun i cj i. materi al orv rvy' buchorv.vch,
ti ) przednu otor,v aktual n ego ek wip un ku woj skou'ego,
9) Srodkol, spoz:r,-wcz)'ch i surorvc6rv do ich produkcji oraz przedmiot6w u.rytkowych szkodliwl,ch dla

zdro*,r a. zepsuh ch. sfalszorvanl,ch lub falszl wie oznaczonych,
1 0) rzec4' zarvieraj 4ce treSci pomo graficzne,
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I l) nielegalny,ch kopii produlit6rv: fonograhcmych, filmowych, komputerowych i innych,
chronionych prawami autorskimi,

l2) innl,ch artykul6rv- ktorych sprzedaz jest zabroniona na podstawie odrgbnl'ch przepis6rv.

2. Sprzedu), art1,kul6u,spo4'n'czych pouinna odbyrvac sig zgodnie z \\ymogami zalvartymi w odrgbnych
przepisach. a \\'szczegolno(ci zgodnie z przepisami dotl'cz4cymi bezpieczenstwa zywnoSci i zy-u'ienia.

$ 4. Na targowisku zabrania sig:

l) zaklocania porz4dku publicznego i spokoju;
2) handlu poza ustalonymi godzinami otwarcia targowiska,
3) sprzeda4,torvar6rv rv drodze publicznych losowan, prowadzeniagierhazardowych i losowych bez

zezn olenia rv1'danego na podstarvie odrgbnych przepis6w.
4) unoszeniaoraz uzyu'ania material6w i substancji niebezpiecmych,
5) parkowania pojazdor,r, mechanicznych, kt6re nie s4 zwiqzane z proradzeniem sprzedazy,

6) eksponowania, podawania, oferorvania do sprzedazy oraz spoZywania i u2ywania napoj6w'

alkoholowych i innl,gh Srodkorv odurzaj4cych oraz prowadzenia dzialalnoSci przez osoby bgd4ce

pod u,pl1,'rvem alkoholu lub Srodk6w odurzaj4cych,
7) niszczenia. uszkadzania lub lv inny spos6b czynienianiezdatlrym do uzytku urz4Azehtargowiska.

$ 5. Osobl' prorvadz4ce handel na targowiskach zobowiqzane s4 do:

I ) przestrzegania regulaminu targowiska,
2) przestrzegenia przepis6rv sanitamo-epidemiologicznych i przeciwpo2arorvych, porz4dkowych.

rveterynar.l'jn1'ch. ochrony zulrerzql oraz innych obowiqzuj4cych w obrocie towarowym i

doiy-cz4c}' ch p rau, konsumenta-
3) niezu'locznego rryniesienia dziennej oplaty targorvej inkasentowi;
4) posiadania przv sobie dokumentu umoZliwiajqcego ustalenie ich to2samoSci przez pracownik6w-

obslugi targorviska oraz inn,vch dokumentow umo2liwiajqq'ch okreslenie legalnoSci prorva&onej

dzi al alnoSci handlorvej,
5) ul.stawrania tolr,arou. na terenie wskazanym przez inliasenta jalio miejsce sprzeduity, uzywani_a

sprar.r'n1'ch wz4dzefi pomiarort-r*ch z wuhn4legalizacj1, wz1dzenia pomiarowe winny byc tak

uZytkowane. ab-"- kupuj4cy mieli moZliwo6c stwierdzenia prawidlorvo6ci i rzetelnoSci wulenia.

mierzenia i liczenia,
6) do *'az-enia lub mierzenia torvar6w mog4 byd u{,wane wyl4cznie jednostki miar obowiqzuj4ce w

obrocie towarowym (metr, kilogram, litr itp.),

7) umieszczenianatowarach cen w sposob widocmy dlakupuj4cego,
8) utrzymania estet-vki. porz4dku i cz,vstoSci miejsc, na kt6rych prowadz4 sptzedul,

9) uporz4dkoq'ania miejsca sprzeda:ry' oraz zabranie wszystkich odpad6rv, Smieci w tym odpad6u'

roSl i nn-vch i opakou'an. po zaliot'rc zeniu sprzeduzy,

l0) naprarvy szkod lv-l'rz4dzonych na targowisku.
I I ) poddania sig kontroli przez organa do tego uporvaZnione'

$ 6. Osoba sprzedai4ca grz),by dzikorosn4ce zaliwalifikowane do sprzedazy przez klasyfikatora -

grz-"*boznaucA jest obowiqzana do umieszczenia informacji zavieraj4cej imig, nazwisko i adres osoby

ibieral4cet te gr4,by oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu) oraz uprawnienia

k lasyfi kator a - grzyboznawcy.

$ 7. l. Od os6b prorvadz4cl'ch hardel na targowisku pobierana jest dzienna oplata targowa wg stawek

uchrvalonych przez Radg Miejsk4 w Knyszynie.
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2. Poboru oplatv targorvej dokonuje inkasent nydaj4c pokwitorvanie jej uiszczenia.
3. Dorvod uiszczenia oplah' targorvej nale4' zachowac do chwili opuszczenia targowiska i okazac go na

l4danie os6b uprannionl'ch do kontroli.

$ 8. I Stanon,iska handloue s4 zajmorvane przez sprzedaj4cJ'ch rv kolejnoSci przy'bycia na targowisko z
u'olnei tl. nie zaigtei u'czeSniej powierzchni handlowej.
Dorrodem zaiqcia stanou'iska handlouego jest poklr-itou-anie u,niesienia stosownej oplatl,targowej.

Zabrania sig rn'dzielania i zajmorvania stanou'isk handlout'ch rv obrgbie ci4g6rv jezdn-v-ch oraz na
jezdniach dojazdowych do targou'iska. dojSciach i innl,ch ci4gach komunikacl'jnych.

4. Kora'stanie z ponierzchni handlov'ej przez sprzedaj4cych polega na zajgciu jej czgSci. zwanej dalej
stanorviskiem handlou,r'm- rv celu prorvadzeniasprzeda4,, tymczasorvego magarynowania towar6w.
ustanienia pojazdu, namiotu, kramu. t).mczasowego zadaszenia itp. Nie stanow.i zatrgcia stanowiska
handlorvego jednorazorve. tmai4ce nie dluzej nil 30 minut ustawienie pojazdu w celu rozladunku
torvar6rv I ub uprz4tni gci a stanorvi ska handlo\4rego.

5. Zeztvala sig kupuj4cvm na \Uazd tnvaj4c.v nie dluzej niz 30 minut po odbi6r towar6w masowt'ch i
objqtoSciorl1'ch.

6. Sprzedat4cl, i inne osobl' przebl,r.vaj4ce na targowisku powinny r.vy.-konyrvac swe czynnoSci w taki
sposob. ab1'nie przesz.kadzai innvm rv sprzeda2y lub zaltupach.

$ 9. Podmiotl' gospodarcze prowadz4ce sprzedaZ zobowiqzane s4 umieScic na stanowisku handlowym

tabl i cA z. naz.\t 4 fi rm1'.

$ 10. L UZ;-tkounicy targowiska oborviqzani s4 do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych

5,arunkou' okreSlon,,*ch w przepisach sanitamych. przeciwpoZarowych, dolvcz4cych ochrony

S ro don'i ska oraz \\. i nn,v ch porvszechni e oboui puj qcych przepi sach prawa.

2. Nieprzestzeganie regulaminu targowiska spowoduje wyci4gnigcie konsekwencji prawnych

przervi dzi any ch lv oborvi qzuj 4cy ch przepi s ach prawa-

I I l. Pisemne skargi i s,nioski doh'czqce funkcjonowania targowiska mogq byc skladane rv Urzf,zie
Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39.

$ 12. Zmiana postanou'ieri regulaminu nastgpuje uchwal4 Rady Miejskiej w Knvszynie.
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