UCHWAŁA NR VII/ 44 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 04 kwietnia 2011 r.
w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
Na podstawie art. art. 40 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z . Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157 ,poz. 1241 z 2010 r.. Nr 28, poz. 142, r. Nr 28, poz. 146., r. Nr 106, poz.
675, z 2010 r. Nr 40, poz. 230) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 28 października 1982 r.
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278,
Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający zasady korzystania z targowiska
zlokalizowanego w Książu Wlkp. przy ul. Ogrodowej, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/179/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15
grudnia 2000r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Książ Wlkp. targowisk i ustalenia
i ich regulaminów, zmieniona:
1) uchwałą Nr XXVIII/253/2002 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2002r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Książ Wlkp.
targowisk i ustalenia i ich regulaminów (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego Nr 81,
poz. 2088),
2) uchwałą Nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2003r.
zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Książ Wlkp. targowisk i ustalenia ich regulaminów (Dz.U.
Województwa Wielkopolskiego Nr 103, poz.1890),
3) uchwałą Nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2003r.
zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Książ Wlkp. targowisk i ustalenia ich regulaminów (Dz.U.
Województwa Wielkopolskiego Nr 200, poz.3886),
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik
do uchwały Nr VI/ 44 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 04 kwietnia 2011r.

Regulamin targowiska w Książu Wlkp. przy ul. Ogrodowej
§ 1. Targowisko czynne jest w każdy wtorek, czwartek i sobotę oraz w niedziele zwane
„Niedzielami Złotymi”, w godzinach od 7.00 do 14.00. Jeżeli dzień targowy przypada w święto,
handel prowadzi się w dzień poprzedzający to święto.
§ 2. Miejsce prowadzenia sprzedaży, miejsce postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów
na targowisku wyznacza administrator w sposób niezakłócający prawidłowej komunikacji.
§ 3.1. Administratorem targowiska jest Urząd Miejski w Książu Wlkp.
2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Książa Wlkp.
§ 4. Targowisko stanowi własność Gminy Książ Wlkp. i jest obiektem użyteczności
publicznej.
§ 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są:
1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
których przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej,
2) posiadacze i użytkownicy gospodarstw rolnych, nieruchomości rolnych, działek przydomowych
i ogródków działkowych posiadający własne produkty rolno – ogrodnicze.
§ 6.1. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona na wyznaczonych stanowiskach
– ze straganów, stoisk, przyczep i pojazdów samochodowych, z ręki.
2. Zabrania się zawierania umów kupna – sprzedaży poza terenem targowiska.
3. Zabrania się wykorzystywania stanowisk przeznaczonych do handlu na inne cele
w szczególności na postój pojazdu, chyba że z pojazdu prowadzona jest sprzedaż.
§ 7. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
1) napojów alkoholowych,
2) materiałów pędnych i smarów,
3) papierów wartościowych,
4) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
5) środków farmaceutycznych i leków,
6) trucizn,
7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
§ 8. Zobowiązuje się osoby prowadzące handel na targowisku do:
1) uiszczenia inkasentowi opłaty targowej określonej odrębną uchwałą,
2) posiadania pokwitowania uiszczenia opłaty targowej i zachowania do chwili opuszczenia
targowiska,
3) przestrzegania ładu, porządku, wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych ustanowionych
odrębnymi przepisami,
4) pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży w należytym porządku i czystości,
a w szczególności do usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedawanych towarach,
5) posługiwania się zalegalizowanymi przyrządami pomiarowymi widocznymi dla klienta
i wyrażającymi mierzone wielkości w legalnych jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich
pochodne,
6) przestrzegania regulaminu targowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

