UCHWAŁA NR II/5/2003
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27.02.2003 r.

W sprawie: ustalenia lokalizacji targowiska i regulaminu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
wraz z późniejszymi zmianami), art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4, art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Bierunia
postanawia:
1. Ustalić lokalizację miejskiego placu targowego przy ul. Licealnej w Bieruniu.
2. Ustalić regulamin placu targowego o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bieruń.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/5/2003
Rady Miejskiej Bierunia
z dnia 27.02.2003 r.

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO
1.

Targowisko miejskie przy ul. Licealnej jest czynne codziennie w godzinach
od 600 do 2000.

2. Obsługę targowiska prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej lub jednostka wybrana
w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Uprawnionymi do wykonywania handlu na placu targowym są przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności
gospodarczej , rolnicy oraz inne osoby fizyczne.
4. Osoby prowadzące na targowisku działalność handlową obowiązane są porządkować
teren, na którym prowadzona jest działalność, poprzez składowanie odpadów
i nieczystości w miejscach do tego wyznaczonych oraz przestrzegać przepisów
BHP, P/POŻ.
5. Na targowisku nie dopuszcza się:
a/ sprzedaży i przechowywanie: paliw, broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych
i wybuchowych, alkoholu, substancji o właściwościach żrących, innych artykułów nie
odpowiadających wymogom określonym obowiązującymi przepisami,
b/ sprzedaży towarów określonych w Rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego
i Usług z dnia 10.10.1972 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym
środkami spożywczymi i używkami (Dz. U. Nr 44, poz. 279 wraz z późniejszymi
zmianami).
6. Miejsca sprzedaży wyznacza obsługa targowiska, która pobiera od osób prowadzących
handel dzienną opłatę targową w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej Bierunia.
7. Osoba prowadząca handel na targowisku jest obowiązana uiszczać opłatę targową na
żądanie osoby upoważnionej do jej poboru.
8. Osoby odmawiające uiszczenia opłat są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia
placu targowego.
9. Osoby prowadzące działalność handlową mogą odpłatnie korzystać z urządzeń
znajdujących na targowisku.
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10. W miejscu prowadzenia sprzedaży winna być umieszczona informacja zawierająca imię,
nazwisko lub nazwę firmy, nr zezwolenia i przez kogo wydane.
11. Towar przeznaczony do sprzedaży winien być oznaczony ceną.
12. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną.
13. Targowisko będzie kontrolowane przez Straż Miejską, Policję, Inspektorat Sanitarny oraz
inne jednostki do tego upoważnione.
14. W przypadku nie stosowania się przez korzystających do obowiązujących przepisów
prawa Straż Miejska oraz inne organy uprawnione do kontroli są uprawnione do usunięcia
takich osób poza teren targowiska.
15. Skargi i wnioski na funkcjonowanie targowiska należy kierować do Burmistrza Miasta
Bierunia.

