Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ 136 /2004
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 7 czerwca 2004 roku

REGULAMIN TARGOWISKA
§ 1. Targowisko połoŜone w Moszczenicy przy ul. Dworcowej, zwane dalej
Targowiskiem, działa na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
3) Uchwale Nr XX/118/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 lutego 2004 roku w
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru,
4) Zarządzeniu Nr 91/2004 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 marca 2004 roku w
sprawie ustalenia przebiegu czynności związanych z poborem opłaty targowej oraz
sposobem i terminem jej rozliczenia.
§ 2. 1. Targowisko czynne jest w środę.
2. Zapewnieniem właściwego stanu sanitarno–porządkowego na terenie Targowiska
zajmuje się wyznaczony pracownik Urzędu Gminy w Moszczenicy.
3. Poborem opłaty targowej zajmują się upowaŜnieni pracownicy Urzędu Gminy w
Moszczenicy.
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§ 3. Uprawnionymi do wykonywania handlu na Targowisku są:
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich
przepisów,
producenci środków spoŜywczych wytwarzanych we własnych gospodarstwach rolnych,
gospodarczych, sadowniczych i hodowlanych,
rzemieślnicy i twórcy podmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego – własne
przedmioty wytworzone,
zbieracze runa leśnego i owoców leśnych,
osoby sprzedające rzeczy i przedmioty uŜywane.

§ 4. 1. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:
napoje alkoholowe,
nafta, benzyna, spirytus skaŜony, trucizny, środki lecznicze z wyjątkiem ziół,
kamienie i inne tego typu przedmioty,
zagraniczne banknoty i monety oraz papiery wartościowe,
broń, amunicja, materiały pirotechniczne i wybuchowe oraz wszelkiego rodzaju
przedmioty ekwipunku wojskowego,
6) dietetyczne środki spoŜywcze,
7) mleko niepasteryzowane,
8) dziczyzna,
9) pieczywo i wyroby ciastkarskie nieopakowane,
10) grzyby i przetwory grzybowe z wyjątkiem hodowlanych,
11) środki ochrony roślin,
12) metale szlachetne oraz wykonywane z nich przedmioty.
2. Ryby i przetwory rybne mogą być sprzedawane przy uŜyciu specjalistycznych
środków transportowych słuŜących do obwoźnej sprzedaŜy tych artykułów, zapewniających
odpowiednie warunki sanitarne.
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3. Handel okręŜny mięsem, jego przetworami, drobiem, tłuszczami zwierzęcymi i
roślinnymi moŜe być prowadzony wyłącznie w miejscach wyznaczonych w uzgodnieniu z
właściwym weterynaryjnym inspektorem sanitarnym.
4. Produkty wytworzone w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych i
hodowlanych mogą być sprzedawane przez ich producentów w stanie nieprzetworzonym.
§ 5. Na Targowisku obowiązuje całkowity zakaz spoŜywania napojów alkoholowych.
§ 6. 1. Zajmowanie miejsca na Targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i
wszystkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się przy przestrzeganiu granic wyznaczonych
stanowisk handlowych.
2. KaŜdy ze sprzedających powinien zająć jedno z wyznaczonych stanowisk
handlowych.
3. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk
handlowych pod warunkiem uiszczenia opłaty za kaŜde stanowisko oddzielnie.
§ 7. Działalność handlowa nie moŜe być prowadzona na jezdniach, chodnikach,
przejściach przeznaczonych do ruchu i trawnikach.
§ 8. 1. Na Targowisku mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których
bezpośrednio prowadzona jest sprzedaŜ towarów.
2. Pozostałe pojazdy naleŜy parkować poza terenem Targowiska.
3. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na Targowisku w miejscach nie
wyznaczonych będą usuwane z Targowiska na koszt ich właścicieli.
§ 9. Sprzedawca obowiązany jest oznaczyć miejsca sprzedaŜy nazwą i siedzibą swojej
firmy lub imieniem i nazwiskiem i adresem zamieszkania.
§ 10. Sprzedawca powinien uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaŜy ceny
w sposób zapewniający właściwą informację o ich wysokości.
§ 11. 1.Do waŜenia lub mierzenia towarów mogą być uŜywane wyłącznie jednostki
miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. kilogram, litr, sztuka i ich pochodne.
2.Narzędzia pomiarowe naleŜy ustawić i uŜytkować w taki sposób, aby kupujący mieli
moŜliwość sprawdzenia prawidłowości, rzetelności waŜenia i mierzenia.
§ 12. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać
swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaŜy i zakupie towarów.
§ 13. Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w czasie
trwania handlu i pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności
handlowej.
§ 14. Sprzedawcy zobowiązani są do uiszczania opłaty za korzystanie z miejsca na
Targowisku w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Moszczenica.
§ 15. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań
higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spoŜywczymi
oraz wykaz artykułów, które nie mogą być wprowadzone do obrotu w handlu obwoźnym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 21 poz. 182).

