Projekt
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w drodze
„Regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska i stanem sanitarno - porządkowym powierza się
Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
2. Pobór opłaty targowej prowadzi administrator przez swoich inkasentów.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LII/268/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie
regulaminu placów targowych Miasta Golubia-Dobrzynia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz.
1644).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
REGULAMIN
TARGOWISKA NALEŻĄCEGO DO GMINY MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,
zlokalizowanego przy ul. Sokołowskiej na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 274/3, obręb 8 Miasta
Golubia-Dobrzynia.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) targowisku - należy rozumieć targowisko należące do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, o którym mowa w § 1.
2) osobach handlujących - należy rozmieć osoby przebywające na targowisku z zamiarem wykonywania
sprzedaży;
3) stanowisku targowym - należy rozumieć miejsce na targowisku przeznaczone do dokonywania sprzedaży;
4) sprzedaży - należy rozumieć wszelkie transakcje związane ze zbywaniem towaru.
§ 3. Handel na targowisku odbywa się w dni targowe, tj. w piątki w godzinach od 5.00 do 15.00.
§ 4. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowiska targowego na targowisku na okres co najmniej jednego
miesiąca.
2. Opłata za rezerwację stanowiska handlowego na targowisku wynosi 30 zł miesięcznie.
3. Rezerwacji stanowiska targowego należy dokonywać najpóźniej w dniu targowym.
4. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rezerwacji najpóźniej w ostatni dzień targowy przed upływem okresu
rezerwacji stanowiska.
5. Podmioty przyjeżdżające na targowisko z zamiarem handlu, które nie posiadają rezerwacji stanowiska
targowego, mogą wykorzystać stanowisko objęte już rezerwacją dokonaną przez inny podmiot, wyłącznie gdy
stanowisko targowe jest w danym dniu niewykorzystane przez osobę uprawnioną do godz. 8.00.
6. Rezerwacji stanowiska targowego należy dokonać u inkasenta na targowisku.
7. Opłatę za rezerwację stanowiska targowego uiszcza się z góry za cały okres, natomiast w momencie
rezygnacji z rezerwacji nie podlega ona zwrotowi.
8. Stanowiska targowe na targowisku oznaczone są kamieniami granicznymi.
§ 5. Do wykonywania handlu na targowisku uprawnione są następujące podmioty:
1) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub wytwórczą;
2) posiadacze indywidualnych gospodarstw i działek przydomowych;
3) użytkownicy pracowniczych ogródków działkowych;
4) osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego, w tym grzyby jadalne;
5) osoby sprzedające przedmioty używane, nie wyłączone z obrotu towarowego, jeżeli nie prowadzą one stale i
zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu.
§ 6. 1. Na terenie targowiska zabrania się sprzedaży towarów, których rozprowadzanie uwarunkowane jest
posiadaniem koncesji lub zezwoleń oraz towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są
szkodliwe dla zdrowia, a także nie dopuszczonych do obrotu na targowisku na mocy przepisów szczególnych.
2. Na targowisku zabrania się prowadzenia gier hazardowych i innej działalności niezwiązanej z handlem lub
świadczeniem usług zabronionych prawem.
§ 7. Naruszenie przez osobę handlującą postanowień § 6 powoduje usunięcie takiej osoby z terenu targowiska,
niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej prawem.
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§ 8. Osoby handlujące mają obowiązek, w szczególności:
1) wnoszenia wymaganych opłat;
2) zachowania do końca dnia targowego dowodu wniesienia opłaty targowej oraz zachowania dowodu rezerwacji
stanowiska za bieżący miesiąc i okazywania dowodów wniesienia opłat targowych na wezwanie uprawnionego
pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia lub dokonującego poboru opłaty;
3) po rozładunku towaru pojazdy parkować poza targowiskiem;
4) dbać o swoje stanowisko pod względem czystości i estetyki;
5) przestrzegać obowiązującego regulaminu wewnętrznego na targowisku;
6) w przypadku sprzedaży płodów pochodzenia leśnego (owoce, grzyby, itp.) podać informacje o miejscu
pochodzenia tych produktów oraz przedstawić certyfikat klasyfikatora lub grzyboznawcy;
7) oznaczyć towary przeznaczone do sprzedaży wyraźną informacją o cenie wyrażonej w PLN;
§ 9. Wszystkie sprawy i uwagi związane z handlem na targowisku należy kierować do inkasentów lub
właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
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UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń wynika
z konieczności dostosowania prawa miejscowego do istniejącego stanu faktycznego. W związku
z zaprzestaniem funkcjonowania targowiska przy ul. Piłsudskiego na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
pozostało funkcjonujące wyłącznie targowisko przy ul. Sokołowskiej. Tym samym należy przyjąć uchwałę
w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, która będzie dotyczyć
wyłącznie targowiska przy ul. Sokołowskiej.
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