UCHWAŁA NR XLIV/353/2010
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Strykowie
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art.40 ust.2 pkt 4 i 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 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116,
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) uchwala się , co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin Targowiska Miejskiego w Strykowie położonego przy ulicy Targowej, w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strykowie
Paweł Kasica

Załącznik do uchwały Nr
XLIV/353/2010
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 19 lutego 2010 r.
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W STRYKOWIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Gminy Stryków służącym zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców miasta i gminy Stryków.
2. Właścicielem targowiska miejskiego w Strykowie jest Gmina Stryków.
3. Administratorem targowiska jest podmiot działający na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta-Gminy
Stryków.
4. Nadzór nad targowiskiem w Strykowie sprawuje Burmistrz Miasta-Gminy Stryków.
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5. Targowisko miejskie jest czynne w każdy czwartek za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 4.00 do
13.00 . Targowisko może być czynne według potrzeb w inne dni tygodnia.
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Rozdział 2
Warunki uczestnictwa w targach.
§ 2. 1. Uprawnionymi do handlu na targowisku są wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.
2. Podmioty dokonujące sprzedaży na targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentów
stwierdzających tożsamość oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności ich działalności handlowej.
Rozdział 3
Sprzedaż towarów.
§ 3. 1. Sprzedaż na targowisku odbywa się na trwale urządzonych stanowiskach lub miejscach wyznaczonych
przez administratora, za uiszczeniem opłaty targowej.
2. Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone towary za wyjątkiem towarów, których
zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczegółowe.
3. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są lub mogą być szkodliwe dla zdrowia,
pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła będzie wstrzymana przez administratora targowiska
z powiadomieniem właściwych organów kontroli i organów ścigania.
Rozdział 4
Opłaty
§ 4. 1. Od wszystkich osób dokonujących sprzedaży na targowisku pobiera się dzienną opłatę targową
w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Strykowie.
2. Opłaty targowe pobiera administrator targowiska, wydając pokwitowanie na blankietach Urzędu Miasta-Gminy
Stryków.
3. Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego przez cały czas
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prowadzenia handlu i okazywać na żądanie administratora i kompetentnych służb kontrolnych.
4. Brak dowodu uiszczenia dziennej opłaty targowej stwierdzony w czasie kontroli skutkuje obowiązkiem
natychmiastowego jej uiszczenia lub opuszczeniem targowiska.
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5. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą wystawienia towarów do sprzedaży.
6. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku, od której pobierana jest miesięczna opłata.
Wysokość opłaty jest regulowana odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie.
7. Oprócz opłaty targowej na targowisku pobierane są opłaty za korzystanie z wc w wysokości określonej
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Strykowie.
8. Prawo do kontroli opłat targowych mają pracownicy Urzędu Miasta-Gminy Stryków upoważnieni przez
Burmistrza, oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.
Rozdział 5
Przepisy porządkowe.
§ 5. 1. Na targowisku obowiązuje bezwzględny zakaz eksponowania, oferowania i sprzedaży oraz spożywania
napojów alkoholowych. Organizowania gier hazardowych i oszukańczych.
2. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno
odbywać się przy przestrzeganiu granic wyznaczonych stanowisk handlowych.
3. Każdy ze sprzedających powinien zająć jedno z wyznaczonych stanowisk handlowych.
4. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych pod warunkiem
uiszczenia opłaty za każde stanowisko oddzielnie.
5. Działalność handlowa nie może być prowadzona na jezdniach, chodnikach i trawnikach.
6. Na targowisku mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których bezpośrednio prowadzona jest
sprzedaż towarów.
7. Sprzedawca obowiązany jest oznaczyć miejsca sprzedaży nazwą i siedzibą swojej firmy lub imieniem
i nazwiskiem i adresem zamieszkania.
8. Sprzedawca powinien uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający
właściwą informację o ich wysokości.
9. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie
towarowym tj. metr, litr, kilogram oraz ich pochodne.
10. Narzędzia pomiarowe należy ustawić i użytkować w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość sprawdzenia
prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia.
11. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób,
aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
12. Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu i pozostawienia
uprzątniętego stanowiska po zakończeniu handlu.
Za wszelkie transakcje handlowe
odpowiedzialnoś ć ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem
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cywilnym.
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12. Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu i pozostawienia
uprzątniętego stanowiska po zakończeniu handlu.
13. Za wszelkie transakcje handlowe odpowiedzialnoś ć ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem
cywilnym.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§ 6. 1. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów
sanitarnych i przeciwpożarowych, a także innych doraźnych poleceń administratora targowiska.
2. Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu podlegają odpowiednim przepisom karno-administracyjnym w tym
także mogą być usunięte z targowiska w trybie natychmiastowym.
3. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących funkcjonowania targowiska przyjmuje Burmistrz Miasta – Gminy
Stryków.
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